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2016. gada pārskats. 

 

 

1. „Pamatinformācija” 

 

Inčukalna pamatskola ir Inčukalna novada izglītības iestāde, tās dibinātājs ir Inčukalna 

novada dome. Skolas juridiskā adrese ir Inčukalna pamatskola, Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, 

Inčukalna novads, LV-2141. Skolas mājas lapas adrese: www.incukalnapsk.lv 

2013.gadā skola tika akreditēta līdz 2019. gada rudenim. 

 

2016.gadā (1.septembrī) mācību saturu nodrošināšanai Inčukalna pamatskola īstenoja trīs 

licenzētas un akreditētas programmas: 

 

Nr. Izglītības programmas 

nosaukums 

Programmas 

kods 

Licenzēšanas 

datums 

Izglītojamo skaits 

mācību gadā 

1. Vispārējās pamatizglītības 

programma 

21011111 08.10.2009. 223 

2. Vispārējās pirmsskolas 

izglītības programma 

01011111 08.10.2012. 26 

4. Speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem 

21015611 02.111.2009. 9 

 

http://www.incukalnapsk.lv/


Skolas darbības pamatmērķi: 

 

 veidot izglītības vidi, lai veicinātu katra skolēna harmoniskas personības 

veidošanos un attīstību; 

 organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās 

pamatizglītības standartos noteikto mērķu sasniegšanu; 

 

Skolas galvenie uzdevumi ir: 

 

 īstenot izglītības programmas atbilstoši izglītības pakāpei; 

 radīt iespēju padziļināt un radoši apgūt mācību priekšmetu programmas; 

 izvēlēties atbilstošas izglītošanas darba metodes un formas; 

 racionāli izmantot skolai piešķirtos budžeta līdzekļus; 

 nodrošināt iespēju izglītojamajiem celt vispārējo izglītības un kultūras līmeni; 

 sekmēt izglītojamo pilsonisko un patriotisko audzināšanu; 



2. „Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti” 

 

Inčukalna novada domes piešķirtais budžets 

 

Avots 2016.g. 

Tehnisko darbinieku atlīdzība 129 483 euro 

Ēku, būvju telpu remonts, preces, pakalpojumi 106 997 euro 

Pamatkapitāla veidošanai 6 886 euro 

Pašvaldības finansējums interešu izglītībai 1314 euro 

Pašvaldības finansējums atbalsta personālam 10 689 euro 

Pašvaldības finansējums 5.-6.g. grupai 6 313 euro 

Brīvpusdienas 5.klasei visu gadu, 6. klasei no 1.septembra 4 965 euro  

 

2016.gadā skolā veikti šādi remontdarbi: 

 

106. kabineta – Vizuālās mākslas mācību telpas remonts 

315. kabineta – Mūzikas mācību telpas remonts 

311. kabineta – sākumskolas mācību telpas remonts 

314. kabineta – Pagarinātās dienas grupas telpas izveide 

 

Valsts mērķdotācija 

 

Avots 2016.g. 

5-6 gad. valsts budžeta mērķdotācija un mācību līdzekļi 18 102 euro 

Valsts budžeta mērķdotācija skolotāju algām un māc. līdzekļiem 248 823 euro 

Valsts budžeta mērķdotācija interešu izglītībai 11 587 euro 

Valsts mērķdotācija brīvpusdienām 23 640 euro 



3. „Personāls” 

 

2016. gadā skolā strādāja 29 pedagogi no tiem 14% vīrieši.  

Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 12 no tiem maģistri. 19 

pedagogiem piešķirta III kvalitātes pakāpe. Visi skolas darbinieki ir pilnveidojuši savas 

zināšanas tālākizglītības kursos bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. 

 

 

 

Skolas darbu nodrošina arī 16 tehniskie darbinieki, 25% no tiem vīrieši. 

 

 



4. „Komunikācija un sabiedrība.” 

 

Skola savā darbā realizē daudzveidīgas sadarbības formas ar citām institūcijām.  

Skolai ir regulāra sadarbība ar Inčukalna novada Domi. Ļoti veiksmīga ir sadarbība skolas 

budžeta veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā, jo process ir abpusēji ieinteresēts.  

Ieguvēji ir visi, jo novads un sabiedrība ir ieinteresēti veiksmīgā skolas attīstībā.  

Skolai ir regulāra un mērķtiecīga sadarbība ar Inčukalna novada pašvaldības institūcijām– 

Sociālo dienestu, Bāriņtiesu, kā arī Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Reģionālās pašvaldības 

un valsts policiju. Sadarbībā ar tām tiek veikti profilaktiski pasākumi - izglītojošas lekcijas, 

pārrunas, problēmjautājumu risināšana, paraugdemonstrējumi(Ugunsdzēsēju diena Inčukalnā, 

Drošības diena Inčukalnā, Siguldā, Vangažos).  

Skolas kolektīvs piedalās dibinātāja organizētajos pasākumos. 

Skolai ir produktīva sadarbība ar Nevalstiskajām organizācijām. Piemēram, ar  apvienību 

Inčukalna izaugsmei. 

2016. gadā skola ieguva LIZDA apbalvojumu – titulu “Pedagogam draudzīgākā izglītības 

iestāde”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra titulu “Veselību veicinoša skola”. 

Profesionāla sadarbība izveidojusies ar Pierīgas IKSP, tai skaitā plānojot karjeras izglītības 

iespējas skolēniem 2017.gadā. 

Skolai ir sadarbība ar partnerskolām metodiskajā darbā – Vangažu vidusskolu un citām 

Pierīgas skolām. 

2016. gadā skolā uzsākts jauns, starptautiskas draudzības un sadarbības cikls ar Aasmae 

pamatskolu, Saue apriņķī, Igaunijā. Ir veikti pirmie soļi pieredzes apmaiņā, sporta un 

sadraudzības pasākumu organizēšanā, kas rada labvēlīgu vidi ciešākai sadarbībai. 

Skolai ir laba pieredze sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, piemēram, „Rāmkalni”, „Elvi”. 



5. „Nākamā gada plānotie pasākumi” 

 

2017.gadā plānots turpināt sadarbību ar kaimiņu mācību iestādēm piemēram: mācību 

ekskursija uz Vangažu vidusskolu, karjeras nedēļa sadarbībā ar Vangaži PII „Jancis”, PII 

„Minka”. Plānots dibināt sadraudzības saites ar Jelgavas 2. pamatskolu. 

Sadarbība ar Reģionālo pašvaldības policiju un pašvaldības iestādēm.  

Plānoti daudzveidīgi pasākumi “Inčukalna pamatskolai 50” jubilejas gada ietvaros. 

Dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar Inčukalna tautas namu, piem. Igauņu diena, 

Lāčplēša diena, Staro Inčukalna novads u.c. 

Erasmus+ projekta ietvaros plānotas aktivitātes projektā „Green Umbrella”, sadarbībā ar 

Portugāles kolēģiem. 

Skola iesaistās LOK rīkotajā skolu projektā „Sporto visa klase”, Veselību veicinošo 

skolu tīklā, kā arī pilotprojekta mācību priekšmeta „Datorika” aprobēšanā. 

 

 

 

 

2017. gada 03. martā 

Direktors Kaspars Kiris ________________ 


