
Inčukalna pamatskolas 

Skolas padomes sēdes 

PROTOKOLS 

2019.gada 27.maijā,  Inčukalna pamatskolā, 214.kabinetā. 

 

Padome sasaukta: 27.05.2019. plkst. 19:00 

 

Sapulcē piedalās:  

Skolas direktors Kaspars Kiris 

Skolotāju pārstāvis: Aiva Švikule 

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji: Arta Adrija Kerna, Dace Rukmane 

Vecāku pārstāvji: Pirmsskola – Arnis Uzuliņš, 1.a klase – Aigars Čeksters, Mikus Veismanis, 3.a klase – Ģirts Greidiņš, 

3.b klase – Jānis Hasners, 4.a klase – Elga Garanča, 5.a klase – Jānis Hasners, 7.a klase – Jānis Hasners, Inna Hoņavko, 

8.a klase – Elga Garanča, 9.a klase – Jolanta Bodniece, Ieva Svile 

Kopā piedalās 9 vecāki 

 

Dalībnieku saraksts ar parakstiem Pielikumā, reģistrēšanās lapā.  

 

Sapulci vada: Kaspars Kiris 

Protokolē : Jolanta Bodniece 

Sapulces sākums: plkst. pl. 19.00 

Tēmas: 

1. Skolas darba kopsavilkums 2018.19. mācību gadā 

2. Plānotie remontdarbi 2019.gada vasarā 

3. Latvijas izglītības sistēmas jaunumi 

4. Dažādi 

 

Aktualitātes 2018.gada rudens. 

Stadiona renovācija. Civilās aizsardzības diena ar igauņu draugiem. Robotikas, basketbola pulciņš. Mārtiņdienas 

tirdziņš un skrējiens pa Inčukalnu. „Staro Inčukalns” (pēdējo reizi) ar projekta „Esi līderis” dalībnieku un Skolēnu 

padomes piesaisti. Bezmaksas pusdienas arī 9.klasei. 

 

2019.gada pavasaris 

„Skolas somas” projekta ietvaros visas klases varējušas baudīt kultūras pasākumus. Notiek pedagogu kursi 

Kompetenču un iekļaujošajā izglītībā. Skolotāji pakāpeniski mācās. Skolai tiek rakstīti 2 projekti, viens no tiem - 

Erasmus+ projekts par vides pozitīvo ietekmi uz mācīšanos, otrs no Portugāles puses. Ar Aasmae – skolēnu 

pieredzes apmaiņa, tas plānots arī pedagogu līmenī. Tiek turpināts izmantot „Zaļā lietussarga” ieviestās lietas – āra 

starpbrīži, sports, nodarbības, nojume. Organizēts strītbola turnīrs 2-9.klasēm (skolotāji pret skolēniem neuzvarēja ). 

Projekts „Mana cita skola” – uzņemta Sūnu pamatskola no Krustpils novada, jūnijā būs atbildes vizīte. „Karjeras 



izglītības” ietvaros organizētas lekcijas, pieredzes braucieni – viss finansējums izmantots jēgpilni. Skolā organizēta 

lekcija par bērnu uzvedības traucējumiem 

 

Personālresursi. Mēs augam. 

Meklē skolas psihologu (pagaidām tiek iesaistīts sociālais dienests). Meklē arī pirmsskolas skolotāju 6-gadīgo grupai, 

matemātikas, ģeogrāfijas un ķīmijas skolotājus. Procesā otras pirmsskolas grupas izveide. Turpmākos 5 gadus liels 

pirmsskolēnu daudzums Inčukalna novadā. Neracionāli izmantota ēdamzāles skatuve, ko plānots pārbūvēt. Jūnija 

pirmajā nedēļā sāksies demontāžas darbi. Jaunās grupas telpas plānots izvietot 2 stāvos. 

 

Izglītības reforma un teritoriālā reforma. 

Vidusskolu reorganizācija – stingrākas prasības, daudzas tiks pārveidotas par pamatskolām. Pierīgas pamatskolām, 

t.sk. Inčukalna pamatskolai prasības, lai minimālais skolēnu skaits klasē ir 20 - 2 komplekti, kopā skolā 360 skolēni 

(pašlaik 240). Kā risinājums tiek izskatīta iespēja apvienoties ar Vangažu vidusskolu, lai izvairītos no slēgšanas. 

 

I.Ņikitina par kompetenču izglītību. 

Lozungs – Daru. Zinu. Protu. Skolotājs sagatavo bāzi, skolēns plāno, ko vēlas sasniegt, skolotājs konsultē. Kad bērns 

uzzin, tad pielieto praksē. Skolēniem šobrīd ļoti pietrūkst izziņas intereses. Izglītības reforma sāksies no pirmsskolas. 

Ieviestas 2 atvieglotās dienas (otrdiena un piektdiena), informatīvās sapulces pedagogiem. Skolotāji sadarbojas savā 

starpā mācību vielas apguvei – Mācās no citu pieredzes, piedalās citās mācību stundās. Stāsta par vērtēšanas 

sistēmas izmaiņām, kā tas reāli darbojas. Vidējo atzīmi aritmētiski nerēķina – ņem vērā galvenos pārbaudes darbus, 

projektus, iesaisti.  

Plāns nākotnē – iezvanīt stundu, bet nezvanīt stundas beigas, lai nodrošinātu mierīgu stundas norisi līdz pat 

nobeigumam. Piecas dienas gadā projekts – sadarbības prasmes starp skolotājiem, stundu saraksta sastādīšanas 

pilnvaras audzinātājiem, brīvāka, mainīga pieeja. Turpināt izmantot metodikas mapi „Mākonī”, kur skolotāji dalās ar 

saviem mācību materiāliem. Tiek solīti kompetenču izglītības metodikas materiāli, vēl nav zināms, kādi tie būs. 

 

Nobeigums. 

Sēdes dalībnieku diskusijas par plānotajām izmaiņām – ko gribētu / vīzija par labāku skolu un skolēnu uzvedību. 

 

 

 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 21:00 

 

Sapulces vadītājs:      Kaspars Kiris 

 

Protokolists:                  Jolanta Bodniece 


