
 
 

 

 

 

 

  



1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums 

1.1. Izglītojamo skaits un īstenotās izglītības programmas 2020./2021.māc.g. 

Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas 

adrese 

Izglītības 

licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Izglītojam

o skaits, 

uzsākot 

2020./ 

2021.m.g. 

Izglītojam

o skaits, 

noslēdzot 

2020./ 

2021.m.g. 

Pamatizglītības 

pirmā posma 

(1.-6.klase) 

profesionāli 

orientētā 

izglītības 

programma 

11014111 Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_1363 01.07.2019. 63 62 

Pamatizglītības 

programma 

21011111 "Bārtas 

pamatskola

", Bārta, 

Bārtas 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3482; 

"Kapsēdes 

pamatskola

", Kapsēde, 

Medzes 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3461; 

Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_1358 01.07.2019. 673 672 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar mācīšanās 

traucējumiem 

21015611 "Bārtas 

pamatskola

", Bārta, 

Bārtas 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3482; 

"Kapsēdes 

pamatskola

", Kapsēde, 

Medzes 

pagasts, 

V_1361 01.07.2019. 22 24 



Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas 

adrese 

Izglītības 

licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Izglītojam

o skaits, 

uzsākot 

2020./ 

2021.m.g. 

Izglītojam

o skaits, 

noslēdzot 

2020./ 

2021.m.g. 

Grobiņas 

novads, 

LV-3461; 

Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

Speciālās 

pamatizglītības 

programma 

izglītojamajiem 

ar garīgās 

attīstības 

traucējumiem 

21015811 "Bārtas 

pamatskola

", Bārta, 

Bārtas 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3482; 

"Kapsēdes 

pamatskola

", Kapsēde, 

Medzes 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3461 

V_1362 01.07.2019. 7 7 

Pamatizglītības 

programma 

21017111 "Bārtas 

pamatskola

", Bārta, 

Bārtas 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3482; 

"Kapsēdes 

pamatskola

", Kapsēde, 

Medzes 

pagasts, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3461; 

Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

V_3725 20.08.2020. 36 35 



Izglītības 

programmas 

nosaukums 

Izglītības 

programmas 

kods 

Īstenošanas 

vietas 

adrese 

Izglītības 

licences 

numurs 

Licencēšanas 

datums 

Izglītojam

o skaits, 

uzsākot 

2020./ 

2021.m.g. 

Izglītojam

o skaits, 

noslēdzot 

2020./ 

2021.m.g. 

novads, 

LV-3430 

Pamatizglītības 

otrā posma (7.-

9.klase) 

profesionāli 

orientēta 

virziena 

programma 

23014111 Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_1364 01.07.2019. 27 27 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

vispārizglītojoš

ā virziena 

programma 

31011011 Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_1365 01.07.2019. 31 25 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

matemātikas, 

dabaszinību un 

tehnikas 

virziena 

programma 

31013011 Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_1366 01.07.2019. 25 26 

Vispārējās 

vidējās 

izglītības 

programma 

31016011 Skolas iela 

1, Grobiņa, 

Grobiņas 

novads, 

LV-3430 

V_3385 30.07.2020. 21 21 

 

1.2.  Pedagogu un atbalsta personāla nodrošinājums 

Nr. 

p.k. 
Informācija Skaits 

Komentāri (nodrošinājums un ar 

to saistītie izaicinājumi, pedagogu 

mainība u.c.) 

1.  

Pedagogu skaits izglītības iestādē, 

noslēdzot 2020./2021.māc.g. 

(31.08.2021.) 

111  

2.  

Ilgstošās vakances izglītības iestādē 

(vairāk nekā 1 mēnesi) 

2020./2021.māc.g. 

0  

3.  

Izglītības iestādē pieejamais atbalsta 

personāls izglītības iestādē, noslēdzot 

2020./2021.māc.g. 

12  



 

1.3. Skolas 2021./2022.m.g. prioritātes un sasniedzamie rezultāti: 

1.3.1. Turpināt pilnveidotā, kompetencēs balstītā mācību satura un pieejas realizāciju un 

skolēnu jaunas pieejas uzsākšanu pret mācību sasniegumu vērtēšanas principiem 1., 

2., 4., 5., 7., 8., 10., 11. klasēs. 

Sasniedzamie rezultāti:  

1) Ieviests pilnveidotais, kompetencēs balstītais mācību saturs 1., 2., 4., 5., 7., 8., 10., 

11. klasēs; 

2) 11. klases skolēni, kuri neizvēlas padziļināto kursu matemātikā un angļu valodā ir 

nokārtojuši optimālā līmeņa centralizētos eksāmenus; 

3) notiek pakāpeniska skolēnu attieksmes maiņa pret mācību sasniegumu vērtēšanas 

principiem. 

1.3.2. Atgriežoties pēc ilgstoša attālināto mācību perioda, sadarbībā ar skolēnu 

pašpārvaldi, akcentēt labbūtības un sociāli emocionālās saskarsmes nozīmi ikdienas 

mācību procesā, un izglītības iestādes demokrātiskā attīstībā. 

Sasniedzamie rezultāti: 

1) visās klašu grupās, tematiski atbilstoši skolēnu vecumposmam ir realizētas 

praktiskas labbūtības treniņnodarbības, tā rezultātā skolā notiek pakāpeniska sociāli 

emocionālās vides uzlabošana; 

2) ir notikušas skolēnu pašpārvaldes piedāvātās labo darbu un vārdu aktivitātes, tās 

mācījušas skolēniem empātiju, vairojušas labbūtību savstarpējās attiecībās un 

veicinājušas Covid-19 pandēmijas seku mazināšanu; 

3) ikdienas mācību procesā - komunikācijā visas iesaistītās puses akcentē "labas runas" 

principus. 

2021./2022.m.g. metodiskā darba tēma 

Skolēnu lasītprasmes un tekstpratības attīstīšana/pilnveide mācību procesā  

Spējas darboties ar rakstīto vārdu, teksta izpratnes un veidošanas pilnveide: 

 uzdevumu nosacījumu izpratnes pilnveide - "kas jādara?"; 

 lasīt tekstu iedziļinoties - "mazāk ir vairāk"; 

 teksta vizualizācija, kā vizuālu informāciju pārveidot tekstā "teksts – simbols - 

modelis"; 

 teksta sasaiste ar reālo dzīvi. 

  



2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

2.1. Izglītības iestādes misija  

Skola, kura pieejama ikvienam motivētam skolēnam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam 

un mūsdienīgam, radošam, profesionālam skolotājam.  

  

2.2.Izglītības iestādes vīzija par skolas absolventu un viņa vērtībām 

 

2.3. Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā. 

Skola, kurā tiek sniegts atbalsts individuālo talantu un īpašo vajadzību attīstīšanai. 

Vienmēr, ja būs nepieciešamība, kāds no skolas personāla būs TEV blakus un atbalstīs! (ES – 

skolotājs būšu blakus! Drošības sajūta!) 

2.4. 2020./2021.mācību gada darba prioritātes (mērķi/uzdevumi) un sasniegtie rezultāti 

2.4.1. Pilnveidotā kompetencēs balstītā mācību satura un pieejas realizācija 1., 4., 7., 

10.klasēs. Izglītojamo attieksmes maiņa pret mācību sasniegumu vērtēšanas 

principiem, akcentējot formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites nozīmi 

mācīšanās atbalstam un izaugsmei. 

Sasniegtie rezultāti: 

Skolas ikdienas mācību procesā 2020./2021.mācību gada septembrī 1., 4., 7., 10.klasēs 

tika uzsākta pilnveidotā mācību satura un jaunas vērtēšanas kārtības realizācija. Pārmaiņas 

mācību procesā sajutusi lielākā daļa iesaistīto skolēnu (aptauja 2020.gada oktobrī/ atkārtoti 



2021.gada maijā). Visvairāk 86% 4.kl., 81% 7.kl., 71% 10.kl. aptaujāto skolēnu atzīst, ka 

pārmaiņas jūtamas visās un lielākoties visās mācību stundās. Skolotāju ieskatā 75% (aptauja 

2021.gada maijā). Skolotāji, neskatoties uz ilgstošo attālinātā mācību procesa izaicinājumiem, 

veiksmīgi realizējuši jaunā standarta prasības. Īpaši tiek akcentēta mācīšanās procesa saikne ar 

reālo dzīvi, zināšanu praktiskais pielietojums. Vislielāko izpratni mācību saistībai ar reālo dzīvi 

demonstrē 4. un 10. kl. skolēni, 100% atbild jā vai lielākoties jā, 66% 7.kl. Tas lielā mērā saistīts 

ar motivāciju un ieinteresētu iesaisti mācīšanās procesā. 90,4% skolotāju apgalvo, ka mācību 

process ir saistīts ar reālo dzīvi. Formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite mācību procesā 

kļuvusi par neatņemamu komunikācijas veidu starp skolēnu un skolotāju, skolēnu un skolēnu. 

73% skolēnu apgalvo, ka formatīvā vērtēšana/atgriezeniskā saite notiek vienmēr vai lielākoties. 

96% skolotāju apgalvo, ka formatīvā vērtēšana notiek vienmēr vai lielākoties. Pārdomas raisa 

skolēnu attieksme pret summatīvajiem vērtējumiem – atzīmēm ballēs. Visās klašu grupās, 

mācību gada laikā notikusi negatīva attieksmes maiņa. 4.klasēs par 9% palielinājies to skolēnu 

īpatsvars, kuri mācās tikai atzīmes dēļ, par 18% samazinājusies motivācija mācīties zināšanu 

dēļ. 7.klasēs maijā bez īpašas ieinteresētības mācās par 18% vairāk nekā oktobrī, par 2% 

palielinājies skolēnu īpatsvars, kuri mācās tikai atzīmes dēļ, par 23% samazinājusies motivācija 

mācīties zināšanu dēļ. 10.klasēs par 12% palielinājies to skolēnu īpatsvars, kuri mācās tikai 

atzīmes dēļ, par 12% samazinājusies motivācija mācīties zināšanu dēļ, par 12% samazinājies to 

skolēnu īpatsvars, kuri atbild, ka mācās, jo atzīme svarīga viņu vecākiem. Konstatētā situācija 

demonstrē attālināto mācību radīto iespaidu uz skolēnu attieksmes negatīvu maiņu mācību gada 

otrajā pusē, skolotāja tiešās klātbūtnes trūkumu, nespēju rast motivāciju un ieinteresētību 

mācīšanās procesā zināšanu nevis atzīmes dēļ. 

2.4.2. Attālinātas, pašvadītas mācīšanās, akcentējot digitālo pratību, integrācija 5.-

12.klasēs ikdienas mācību darbā, izmantojot MS Office 365 piedāvātās iespējas. 

Sasniegtie rezultāti: 

Visiem skolēniem (1.-12.kl.) un skolotājiem ir izveidoti Office 365 konti, katrai klasei 

sava MS TEAMS grupa, katram priekšmetam savs kanāls. Skolotāji MS TEAMS izmantojuši 

ne tikai sapulču (stundu) vadīšanai, bet arī uzdevuši uzdevumus (Assignments), pārbaudes 

darbus (Forms), veidojuši piezīmju grāmatas (Class Notebook). Saziņai ar skolēniem ir 

izmantots MS Teams tērzēšanas iespējas un skolas e-pasts. Onedrive mākoņkrātuvē saglabāti 

900 GB informācijas. MS Forms izveidotas 272 aptaujas/kontroldarbi.  

 

3. Kritēriju izvērtējums  

3.1. Kritērija “Administratīvā efektivitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore prot deleģēt atbildību un apvienot 

komandu kopīgiem mērķiem. 

Pašvērtēšanas procesu integrēt izglītības 

iestādes darba sistēmā, lai process notiktu 

reālajā laikā. 



Direktore ir izveidojusi vadības komandu, 

kurā iesaistās arī jomu koordinatori, atbalsta 

personāls. Šiem cilvēkiem pienākumi 

sadalīti atbilstoši katra “stiprajām pusēm”. 

Pedagogu piesaistē, direktorei izmantot, 

ārpakalpojumus no uzņēmumiem vai citām 

izglītības iestādēm. 

Izglītības iestādes pašvērtēšanā direktore 

iesaistījusi visas mērķgrupas – skolēnus, 

skolotājus, tehniskos darbiniekus, vecākus, 

pašvaldību. Tas ir bijis gan efektīvs, gan 

produktīvs darbs. 

 

Direktore izstrādājusi sistēmu, kā tiek 

plānots skolas budžets, iesaistot visas puses 

– skolēnu pašpārvaldi, skolotājus, tehniskos 

darbiniekus, skolas padomi. 

 

 

3.2. Kritērija “Vadības profesionālā darbība” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore vienmēr uzņemas atbildību par 

pieņemtajiem lēmumiem un prot pieņemt 

lēmumus sarežģītās situācijās 

 

Skolas direktore ir atklāta un ar cieņpilnu 

attieksmi arī gadījumos, kad jārisina 

sabiedrībai “neērtie jautājumi”. 

Direktorei turpināt organizēt kolektīva 

saliedēšanas pasākumus pirms mācību gada 

uzsākšanas, īpaši akcentējot jauno kolēģu 

ienākšanu kolektīvā. 

Direktore pārzina katra skolotāja kvalitātes 

un nepieciešamos uzlabojumus 

Skolas direktorei veicināt un nodrošināt ar 

profesionālo pilnveidi pedagogus, lai 

mācību darbā izmantotu Office 365 

piedāvāto rīku daudzveidību. 

Skolas direktores iesaiste pašvaldības darbā, 

LIVA valdē, LPS Izglītības, kultūras un 

Sporta komitejā ar viedokli, vērtējumu, 

ieteikumiem. 

 

 

3.3. Kritērija “Atbalsts un sadarbība” stiprās puses un turpmākas attīstības vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Direktore aktīvi darbojas pašvaldības līmenī, 

lai popularizētu skolas dzīvi un aktualizētu 

dažādu skolas mērķu īstenošanu. Iedzīvotāju 

uzticēšanās skolas direktorei visas 

Dienvidkurzemes mērogā, jo ir ievēlēta par 

deputāti jaunajā novadā. 

Direktorei paaugstināt skolēnu pašpārvaldes 

iesaistes nozīmīgumu skolas dzīvē, kas 

samazinājās attālinātā mācību procesa laikā. 

Direktore iedvesmo skolotājus sniegt 

pedagoģisko pieredzi citu skolu kolēģiem, 

 



mērķtiecīgi sadarboties profesionālu 

jautājumu risināšanā. 

Direktore izveidojusi atbalstošu izglītības 

padomi, kur vecāki ieinteresēti skolas darba 

uzlabošanā. 

 

 

3.4. Kritērija “Pedagogu profesionālā kapacitāte” stiprās puses un turpmākas attīstības 

vajadzības 

Stiprās puses Turpmākās attīstības vajadzības 

Skolas vadība veiksmīgi realizē uz attīstību 

vērstu personāla politiku, piesaistot jaunus 

pedagogus, viesskolotājus, veidojot 

profesionālu skolotāju “kodolu”, mudinot 

iegūt otro vai trešo kvalifikāciju. 

Mērķtiecīgi plānot tālākizglītību visam 

kolektīvam atbilstoši izglītības sistēmas 

attīstības stratēģijai. 

Izveidota skolas pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes novērtēšanas sistēma un 

ikgadēja darbinieka kompetenču un darba 

rezultātu novērtēšanas kārtība, procesa 

noslēgumā katram darbiniekam notiek 

individuālas sarunas ar skolas vadības 

komandu. 

STEM jomas skolotāju - profesionāļu 

piesaiste. 

 

4. Informācija par lielākajiem īstenotajiem projektiem par 

2020./2021.māc.g. 

4.1.Skolā īstenoti 7 Erasmus+ un Nordplus projekti. Neskatoties uz attālinātajām mācībām, šie 

projekti sniedza ieguvumu svešvalodu komunikācijā, tehnoloģiju pielietojumos un jaunu 

vērtību stiprināšanā. Atkārtoti jauniešu dalība uzņēmējdarbības programmā “Esi līderis” 

tiek novērtēta ar augstām vietām valsts mērogā. 

 

5. Informācija par institūcijām, ar kurām noslēgti sadarbības līgumi  

5.1. Sadarbība ar LOK programmas “Sporto visa klase” nodrošināšanai skolā. 

5.2.Sadarbība ar LUMA uzņēmējdarbības programmas “Esi līderis” realizēšanā. 

5.3.Sadarbība ar “Grobiņas autoskolu”, pašvaldību un CSDD velosipēda vadītāja un B, C1, 

E95 autovadītāja apliecības ieguvē pamatskolas un vidusskolas skolēniem. 

5.4.Eiropas Parlamenta vēstnieku skola. Sadarbība ar Eiropas Parlamentu.  

 

6. Audzināšanas darba prioritātes trim gadiem un to ieviešana 

6.1. 2020./2021.mācību gads - tikumiskās audzināšanas 12 tikumu iedzīvināšana izglītojamā 

ikdienā – indivīda brīvas domāšanas un rīcības izpausmes, atbalsta sniegšana 

izglītojamajiem individuālo prasmju attīstībai.  

6.2.Secinājumi: 



Pedagogi (aptauja 2021. gada maijā) attālināto mācību laikā kā pašu svarīgāko tikumu 

atzīmē ATBILDĪBU, kuru arī izvirza kā prioritāti nākamajam mācību gadam. 50% skolotāju 

atbild, ka LAIPNĪBA attālināto mācību laikā ir bieži novērots tikums, un, iespējams, ka tas ir 

izveidojies jau kā paradums un īpaša uzmanība vairs nav jāpievērš. Novērojumi liecina, ka 

tikums GODĪGUMS nav pietiekami bieži novērots, tāpēc vairāk kā puse šo tikumu akcentēs 

nākamajā mācību gadā. Ceturtdaļa aptaujāto skolotāju atzīmē, ka MĒRENĪBA ir skolēnos 

novērojama, bet nākamajā mācību gadā tam īpaša uzmanība nav jāvelta. 

Vecāki savos bērnos bieži saskata, ka tiem piemīt laipnība, godīgums, tolerance, 

līdzcietība un taisnīgums, savukārt reti – mērenība un savaldība. Jāņem vērā fakts, ka bērna 

uzvedība ģimenē bieži atšķiras no tās uzvedības, kāda tā ir skolā, nonākot vienaudžu vidū.  

Paši skolēni savos vērtējumos visaugstāk jeb bieži sevī saskata laipnību, toleranci, 

taisnīgumu, godīgumu un atbildību. Reti – mērenību, drosmi un centību. 

 

2021./2022.mācību gads - skolēnu pašpārvaldes lomas palielināšana izglītības iestādes 

demokrātiskā attīstībā. 

 

2022./2023.mācību gads - izglītojamo izpratnes veicināšana par drošību un veselību kā 

vērtībām. 

7. Citi sasniegumi 

7.1. Elastīgs un pielāgoties spējīgs skolas kolektīvs, ko pierādīja attālinātais mācību process. 

Ātri apgūtas jaunas prasmes, atrasti jauni “instrumenti” mācību stundām, pārliecinoši 

veidojusies skolotāju sadarbība, kas citos apstākļos, varbūt nemaz nebūtu notikusi. Skola, 

kurā saglabātas vērtības un tradīcijas, attālinātajā mācību laikā spēts “uzturēt dzīvus” 

interešu izglītības pulciņus, kas rezultējās ar dalību XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu 

un Deju svētkos 2021. gadā. 

7.2. Izglītības iestādes informācija par galvenajiem secinājumiem pēc valsts pārbaudes darbu 

rezultātu izvērtēšanas par 2020./2021.mācību gadu un par sasniegumiem valsts pārbaudes 

darbos pēdējo trīs gadu laikā. 

12. klase: obligātajos CE angļu valodā, latviešu valodā un matemātikā rezultāti pēdējos 

trīs gados vidēji ir bijuši augstāki, kā valstī. 2019. gadā (Grobiņas ģimnāzijā) par 16,94%, 

2020. gadā (ZMGnv) par 10,44%, 2021.gadā par 6,61% augstāk, kā vidēji valstī. Salīdzinot 

trīs obligāto centralizēto eksāmenu rezultātus vidēji trīs gadu periodā - latviešu valodā 

rezultāti vidēji ir 67%, matemātikā 42%, angļu valodā 77%. Neskatoties uz Covid - 19 

izraisīto situāciju, skolēni izvēlējušies kārtot arī izvēles centralizētos eksāmenus fizikā, 

ķīmijā, bioloģijā un vēsturē, kārtotāju skaits ir neliels, tāpēc rezultātu salīdzināšana nav 

objektīva. 

9. klase: Covid-19 situācijas rezultātā valstī noteiktajā kārtībā pārbaudes darbi 9. klasei 

2020. gadā tika atcelti, 2021. gadā aizstāti ar obligātajiem diagnosticējošajiem darbiem 

matemātikā un latviešu valodā. Rezultāti diagnosticējošajos darbos latviešu valodā ir par 

0,39% augstāki, kā vidēji valsti, matemātikā 3,28% zemāki nekā vidēji valsti. 

Diagnosticējoši darbi notika attālināti, rezultātu objektivitāte var nebūt korekta. 

 

 

 


