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2020. gada 1. septembrī 

Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums  

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola (turpmāk – ZMGnv) ir pastarpinātās pārvaldes 

iestāde, kuru dibinājusi Grobiņas novada dome. Tās juridiskā adrese ir Skolas iela 1, Grobiņā, Grobiņas 

novadā. Izglītības programmu realizēšanas vietas ir 3 – Skolas ielā 1, Grobiņā, Bārtas pamatskolā, Bārtas 

pagastā, Grobiņas novadā un Kapsēdes pamatskolā, Kapsēdē, Medzes pagastā, Grobiņas novadā.  

Attālums no Grobiņas līdz Kapsēdei ir 7 km, no Grobiņas līdz Bārtai – 26 km. 

ZMGnv reģistrēta 2019. gada 1. jūlijā. Tā ir Grobiņas ģimnāzijas, Grobiņas sākumskolas, 

Kapsēdes pamatskolas, Bārtas pamatskolas, Gaviezes pamatskolas un Grobiņas pagasta sākumskolas ar 

vispārējās izglītības īstenošanu saistīto tiesību, lietvedības un arhīva, t.sk. darba tiesisko attiecību, 

mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t.sk. izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto 

izglītojamo, saistību pārņēmēja. Grobiņas novadā šobrīd ir viena izglītības iestāde, kurā var iegūt 

pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. 

Pamats reorganizācijai bija demogrāfiskā situācija valstī un skolu tīkla kvalitatīva sakārtošana, lai 

nodrošinātu strukturētu, kvalitatīvu izglītības procesu, mērķtiecīgi aprīkojot un izmantojot mācību vidi 

(mājturības un tehnoloģijas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas kabinetus, bibliotēkas un sporta 

infrastruktūru), kā arī veicinot izglītojamo sadarbības, izaugsmes un konkurētspējas, veidojot vienotu 

izpratni par mācību sasniegumu kvalitatīvajiem rādītājiem, nodrošinot atbalsta personāla pieejamību un 

veicinot pedagogu profesionālās meistarības izaugsmi, atbildību un ieinteresētību pēctecīguma 

nodrošināšanā, kā arī veidojot vienotu pedagogu darba samaksas modeli. 

Izglītības iestāde atrodas plašā konkurences apdraudējumā, īpaši tas attiecas uz vidējās izglītības 

posmu (10.–12.klases). Grobiņa atrodas 10 kilometru attālumā no Liepājas, kurā ir plašs izglītības 

pakalpojumu piedāvājums. Tādēļ vidusskolas darbībā un turpmākajā attīstībā kā prioritāte tiek uzskatīts 

kvalitatīvu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītošanas iespēju nodrošinājums.  

Izglītības iestādē mācās ne tikai Grobiņas novada, bet arī tuvāko apkārtnes novadu bērni. 1. līdz 

9. klašu grupā arī no Liepājas, Priekules un Durbes novada, bet 10. līdz 12. klasēs no Liepājas pilsētas, 

Durbes, Pāvilostas un Priekules novadiem. Sociālā situācija valstī ietekmējusi arī skolēnu vecāku dzīves 

apstākļus Grobiņā. Daļa skolēnu vecāku strādā Liepājā. Ir vecāki, kuri dodas darba meklējumos 

ārzemēs. Ir pašvaldības atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātajām ģimenēm. Labi sakārtots transporta 

tīkls. Pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus 5 virzienos. Tur, kur kursē sabiedriskais transports, 

ir atrasts risinājums ar mēnešbiļešu nodrošinājumu vai sabiedriskā transporta biļešu atmaksu. 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola, skola, kura pieejama ikvienam motivētam 

skolēnam, atbalstošam, ieinteresētam vecākam un mūsdienīgam, radošam, profesionālam skolotājam.  

 

Misija 

• Nodrošināt skolēniem iespējas apgūt zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 

nepieciešams personības izaugsmei, attīstībai un izglītības turpināšanai, kas notiek sadarbības 

ceļā, sasaistē ar reālo dzīvi un pašvadītu mācīšanos. 

• Motivēt un virzīt skolēnus pilsoniskajai aktivitātei, līdzdalībai un sociālajai integrācijai reālajā 

dzīvē. 

• Veidot skolēnu prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai 

karjerai nākotnē. 
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Vīzija par skolas absolventu un viņa vērtībām 

 

Pozicionējums  

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!) 

 

Piedāvātās izglītības programmas un izglītojamo sadalījums pa izglītības programmām  

2020. gada 1. septembrī 

Izglītības programma 
KOPĀ 

1.-12. klasē 

Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) profesionāli orientētā izglītības 

programma (11014111) 

63 

Pamatizglītības programma (21011111) 673 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem 

(21015611) 

22 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) 

7 

Pamatizglītības programma (21017111) 36 

Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) profesionāli orientēta virziena programma 

(23014111) 

27 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) 31 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (31013011) 

25 

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) 21 

Kopā: 905 
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Darbinieku kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji 

ZMGnv mācību procesu nodrošina 116 pedagogi - 103 sievietes, 13 vīrieši. 73 pedagogiem šī ir 

pamatdarba vieta. 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

Pedagogi 2019./2020.m.g. 

Kopā 116 

t. sk. ar augstāko pedagoģisko izglītību 112 

t.sk. ar maģistra grādu 61 

t.sk. studē maģistrantūrā - 

t.sk. studē doktorantūrā - 

doktora zinātniskā grāda pretendents - 

iegūst augstāko izglītību 4 

 

Pedagogiem piešķirto profesionālās kvalitātes pakāpju skaits  

Kvalitātes 

pakāpe 

Pedagogu skaits, kuri pakāpes 

ieguvuši līdz 2017.g. 

Pedagogu skaits, kuri pakāpes 

ieguvuši pēc 2017.g. 

1. pakāpe 0 11 

2. pakāpe 0 23 

3. pakāpe 2 19 

4. pakāpe 0 - 

5. pakāpe 2 - 

 

Skolā darbojas zinoša atbalsta personāla komanda – 2 sociālās pedagoģes, 2 psiholoģes, 2 

logopēdes, speciālā pedagoģe, pedagogu palīgi, karjeras konsultante, bibliotekāres un medicīnas māsas. 

Skolas vadības komandā darbojas – direktore, direktores vietnieks, 3 direktores vietnieces 

izglītības jomā, 3 mācību procesa organizatores un saimnieciskās struktūrvienības vadītājs. 

 

2019./2020.m.g skolā tika īstenoti vairāki nozīmīgi projekti: 

• VISC īstenotais projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030).  

Skola ir viena no 100 izglītības iestādēm, kura aprobē jauno mācību saturu, pārbauda praksē 

caurviju pratības, iesaka, analīzē, rāda atklātās mācību stundas, dodas uz kursiem. Projekta viena daļa ir 

noslēgusies, sākas nākamā, reāla darbošanās reālajā vidē ar reāliem skolēniem. Projekta gaitā 

nostabilizējusies pārliecība par savu darbu un stiprināta spēja sadarboties, sarunāties, sniegt pozitīvu 

atgriezenisko saiti skolēniem un kolēģiem. 

• Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts “Izzini savas vērtības!” 7. – 9.klases skolēniem 

Projekta koordinējošā skola: ZMGnv (Latvija) 

Partneru skolas: 4 Gymnasio of Thessaloniki (Grieķija), IIS Liceo “Bocchi-Galilei” (Itālija), Bartuvos 

progimnazija (Lietuva), Gymnasium Aradippou (Kipra), IES Mar Serena (Spānija) 

Projekta mērķis: 

• izzināt savas valsts zinātnes, valodas, vēstures, kultūras, gastronomiskās un dabas 

bagātību vērtības; 
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• iepazīt dažādas digitālās aplikācijas; 

• izveidot 100 digitālās aktivitātes, ko varētu izmantot mācību stundās, par dažādām savas 

valsts vērtībām; 

• izmēģināt izveidotās aktivitātes katrā partneru skolā; 

• iepazīt partneru skolu svētku svinēšanas tradīcijas; 

• izveidot e-krājumu “Izzini savas vērtības!”, kurā būs apkopotas izveidotās aktivitātes. 

• Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts “Kā veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas 

prasmi un kritiskās domāšanas attīstību” 9. – 11. klases skolēniem 

Projekta koordinējošā skola: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium (Ungārija)  

Partneru skolas: ZMGnv (Latvija), Usti nad Labem ģimnāzija (Čehija), Opoles vidusskola (Polija)  

Ir konstatēts, ka Latvijā vidusskolēniem ir labi attīstīta sarunvaloda svešvalodā, bet pietrūkst 

zināšanas un motivācija mācīties akadēmisko valodu, kas ir būtiska valodas sastāvdaļa. Projekts “Kā 

veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas prasmi un kritiskās domāšanas attīstību” piedāvā jauniešiem 

vairākus veidus, kā šo prasmi attīstīt. 

• Erasmus+ stratēģisko partnerību projekts “Jaunais ir aizmirsts vecais” 9. – 11.klases 

skolēniem 

Projekta koordinējošā skola: Oberwartes profesionāli tehniskā skola (Austrija) 

Partneru skolas: ZMGnv (Latvija), Katerini licejs (Grieķija), Majas vidusskola (Portugāle), Sibiu 

koledža (Rumānija)  

Projekta “Jaunais ir aizmirsts vecais” mērķis ir izmēģināt eksperimentālās, kompetencēs balstītas 

mācību metodes. Uzsvars projektā tiek likts uz starpdisciplināro saikni starp mūsdienām un pagātni. 

Projekts tiek organizēts kā ceļojums uz aizmirstām pagātnes vietām, atklājot vecus ražošanas procesus 

un jaunus veidus, kā nodot šīs zināšanas jaunajai paaudzei. Projekta vienojošais elements ir mūsdienu 

interpretācija par pazudušo meistarību dažādās kultūrās. 

• Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerības projekts 

“Radošums un motivācija” 

Projekta koordinators: Szkola Podstawowa Nr 28 (Polija) 

Partneru skolas: ZMGnv (Latvija), Mittelschule Herzogenaurach (Vācija), 16th Primary School of 

Rethymno, Crete (Grieķija), Liceul Teoretic Páncota (Rumānija), Matija Gubec International School 

(Horvātija) 

Projekta mērķis: 

• iedrošināt skolēnus un skolotājus brīvi, bez bailēm, izmantot angļu valodu ikdienā, skolā 

un sociālajos tīklos; 

• pārvarēt angļu valodas runas barjeru, sazinoties ar citiem cilvēkiem; 

• pētīt skolēnu motivāciju, sadarbojoties vienam ar otru, izmantojot valodas kompetences, 

iekļaujot runas, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes. 

• Erasmus+ KA 1 projekts skolotāju tālākizglītībai “Modernas metodes emocionāli brīvā 

klasē”  

Finansējums piešķirts 14 novada skolotājiem kursu apmeklēšanai un 3 darba vērošanas vizītēm 

ārzemēs. 

Kursu laikā skolotājiem ir iespēja iesaistīties diskusijās un dalīties ar savu pieredzi, mācīties 

stratēģijas, kā rīkoties reālās situācijās klasē. Iegūta informācija, kā skolēnus motivēt mācīties, 

izmantojot mūsdienu inovatīvas mācīšanas metodes, kas labāk piemērotas un atbilstošas dažādām 

skolēnu vajadzībām un spējām. Kursu tēmas saistītas ar problēmjautājumu risināšanu, lai, iegūstot 

ārvalstu kolēģu pieredzi, varētu skatīt mācību procesu plašākā diapazonā. 
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• Nordplus projekts “Zaļais tūrisma sertifikāts” vidusskolas skolēniem 

Projekta koordinējošā skola: ZMGnv (Latvija) 

Partneru skolas: Kalajoki vidusskola (Somija), Vestmanu salu vidusskola (Islande), Kambsdāles 

koledža (Fēru salas) 

Projekta mērķis: 

• izzināt katras partneru skolas valsts divu uzņēmumu vides aizsardzības reitingu; 

• piedāvāt uzņēmumiem savu redzējumu vides aizsardzības reitinga uzlabošanai. 

• Nordplus projekts “Atbalsta pasākumi skolēniem ar mācību grūtībām, izmantojot 

modernās tehnoloģijas” 

Projekta koordinators: ZMGnv  

Partneri: Paikuses pamatskola (Igaunija), Egerbekas pamatskola (Dānija)  

Mācības pedagogiem, lai apgūtu Dānijas pieredzi darbā ar skolēniem, kuriem ir speciālās 

izglītības programmas vai ir mācību grūtības. 

• Skola ir Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola.  

Šīs programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni 

par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Kā varam iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijas 

vai Eiropas līmenī? Kā tiek pārstāvētas Latvijas intereses ES? ES mīti un realitāte? Vēstnieku skolu 

programma sniedz jauniešiem zināšanas, spējas uzklausīt viedokļus un diskutēt. Programma paredzēta 

10.-12. klašu audzēkņiem. Šajā mācību gadā jaunieši pabija Briselē un pauda viedokli par savām 

vērtībām no Eiroparlamenta tribīnes. 

• ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību 

profilakse” Nr. 9.2.4.2/16/I/100.   

Sadarbībā ar biedrību ”Esi brīvs!” tika organizētas nodarbības 1.-5. klašu skolēniem par jauno 

tehnoloģiju lietošanu un riskiem, 6.-7. klašu skolēniem par smēķēšanas kaitīgumu, 8.-12. klašu 

skolēniem par alkohola un narkotisko vielu kaitīgumu. Nodarbību mērķis ir uzrunāt jauniešus, 

popularizējot uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un daudz interesantāk nekā tad, ja 

esi atkarīgs no šķietami patīkamām vielām un procesiem. 

• VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs.” Projekta numurs:8.3.5.0/16/I/001.  

Projekta darbības laikā tika īstenoti karjeras atbalsta pasākumi izglītojamajiem, tai skaitā karjeras 

informācijas izplatīšana, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošana. Projekta īstenošanas 

rezultātā, izmantojot  uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, esam: 

• karjeras izglītības saturu integrējuši īstenoto izglītības programmu saturā; 

• izglītojamajiem sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, organizēti 

kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām; 

• mērķtiecīgi palīdzēts izglītojamajiem apzināt savas spējas un intereses, piesaistot 

attiecīgus speciālistus, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu profesijas izvēlē. 

• Projekts “Sporto visa klase”.  

Tika īstenots, atbilstoši LOK misijai - ar Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto 

sasniegumu vērtību nostiprināt sporta lomu sabiedrībā, pievēršot un motivējot skolēnus regulārām 

sporta nodarbībām un ieinteresējot skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, pilnveidojot viņu 

prasmes strādāt vienotā klases komandā, kā arī analizējot fizisko aktivitāšu ietekmi uz viņu veselību.  
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Dalībnieki šajā mācību gadā bija 2.d, 3.c, 4.c, 5.c, 6.c skolēni. Rezultātā skolēnos tiek ieaudzināta 

sadarbība, uzticēšanās, paļaušanās, komandas atbildība, uzvaras prieks un zaudējuma izvērtēšana. 

• Projekts “Esi līderis”.  

Tas ir Vislatvijas skolu projekts jau 18 gadus, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas 

zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. 7.-9. klašu skolēni apgūst interešu izglītības 

programmu "Starts". 10.-12. klašu skolēni apgūst profesionālā pilnveides izglītības programmu 

“Uzņēmējdarbības pamati”, kas ir akreditēta (akreditācijas lapa Nr.AI7796) un par tās apgūšanu tiek 

piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība. Šajā mācību gadā mūsu jaunieši ieguva 1.vietu 

valstī kopvērtējumā, vairākās nominācijās 1.vietas un skolotāja ieguva “Gada skolotāja” titulu. 

• KVD un ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” SAM 

8.3.4.  

Projekts PuMPuRS veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, 

pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un 

sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Lielākais ieguvums ir skolotāju palīgi, kuri veic milzīgu darbu, 

atbalstot, motivējot, ļaujot jauniešiem noticēt savām spējām. 

• VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai". Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001. 

Projekta ietvaros ir finansētas aktivitātes, kas sniedz atbalstu skolēniem mācībās, ņemot vērā viņu 

intereses, spējas, talantus, arī grūtības un individuālu nodarbību nepieciešamību. Šajā plānošanas 

periodā atbalstītas divas izglītības jomas: STEM un vides joma un multidisciplinārā joma. Atbalsta 

pasākumu plāna īstenošanai piešķirts finansējums pedagoga palīgu, pedagoga robotikas nodarbībām un 

pedagoga - fizisko aktivitāšu vadītāja starpbrīžos darba samaksai. Atbalsta pasākumos ir iesaistīti 1.-12. 

klašu skolēni. Veiksmīgi norit fizisko aktivitāšu darbības starpbrīžu laikā. Jaunāko klašu skolēni un viņu 

vecāki augstu novērtē robotikas pulciņa aktivitātes. 

Jau vairākus gadus skolai norit aktīva sadarbība ar LiepU (Liepājas Universitāte). ZMGnv ir 

prakses vieta studentiem, topošajiem skolotājiem. 2019./2020.m.g. ZMGnv praksē bija 19 studenti. Pēc 

LiepU ziņām tas ir augstākais rādītājs, ko uzrādījusi kāda skola. Ļoti novērtējam šo iespēju, jo 

lepojamies ar saviem skolotājiem, kuriem ir pieredze un zināšanas, lai to nodoto jaunajiem skolotājiem. 

Reizē arī, domājot par nākotni, skola izvērtē praktikantus, lai vēlāk aicinātu kļūt par mūsu kolēģi. 

2019./2020.m.g. lielākie sasniegumi – reorganizācijas un apvienošanās rezultātā skolotāji kļuvuši 

par vienotu, uz sadarbību un uzticēšanos vērstu kolektīvu, ko pierāda skolotāju veiktie mācību gada 

pašvērtējumi. Centralizēto eksāmenu rezultāti ir par 11% augstāki nekā valsts rezultāti. Grobiņa ieguvusi 

titulu “Bērniem draudzīga pašvaldība” un IZM īpašo balvu, tas ir arī nopietns skolas nopelns. 

 

Joma – 1. Mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas 

Kritērijs “Mācību saturs” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolā tiek domāts par katru bērnu, tieši tā, kā rakstīts vispārīgajā daļā, skola KATRAM. Par to 

liecina licencētās izglītība programmas – no speciālajām programmām līdz programmai ar 

paaugstinātiem mācību sasniegumiem. 

Skolotāji pārzina mācību saturu. Par to liecina viņu pašvērtējumi un individuālo sarunu rezultāti. 

Novērojumi liecina, ka ceturtdienās, kas ir metodiskās dienas, skolotāji strādā interešu grupās, lai 

iepazītos ar jaunā mācību satura izmaiņām. Liels atbalsts ir kolēģis kolēģim. 
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Stiprās puses kritērijā “Mācību saturs” 2019./2020.m.g. noslēgumā: 

• mācību procesu organizē atbilstoši licencētajām izglītības programmām, mācību un 

audzināšanas darbs ir pakārtots viens otram; 

• speciālās programmas nodrošina diferencētu pieeju, respektējot katra individuālās vajadzības; 

• ir iespēja apgūt četras svešvalodas, padziļināti matemātiku, angļu valodu, mūziku un apgūt 

starptautisko projektu pieredzi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt pilnveidot izglītības programmas un ilgtermiņā veidot izvēles “grozus” vidusskolas 

posmam, kas veidotos kā skolas atpazīstamības simbols; 

• pastiprinātu uzmanību pievērst mācību darba diferenciācijai, individualizācijai un atbalsta 

pasākumu plānošanai un īstenošanai, kā arī vērtēšanai. 

 

Joma – 2. Mācīšana un mācīšanās 

Kritērijs 2.1. “Mācīšanas kvalitāte” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

ZMGnv ir izglītības iestāde, kas pēctecīgi arī pēc reorganizācijas nodrošina konkurētspējīgu 

izglītību, dodot iespēju katram skolēnam atbilstoši viņa spējām un interesēm sasniegt augstus mācību 

rezultātus. Par to liecina valsts pārbaudījumu rezultāti un absolventu tālākās izglītības iespējas. Lielākais 

izaicinājums 2019./2020. m. g. bija vienota kolektīva veidošana,  lietišķi un profesionāli sadarbojoties. 

Analizējot skolas izvirzīto prioritāti: “Sadarbība un pozitīva sociāli emocionāla vide, veidojot jauno 

skolas kolektīvu, visos līmeņos sarunāties (sarunu kultūra), saprasties, nojaukt barjeras”, pēc skolotāju 

aptaujas (2020.gada jūnijs) var secināt, ka sadarbība notiek mērķtiecīgi, pamatā mācību jomu un 

metodisko grupu ietvarā. Jomu koordinatori, metodisko grupu vadītāji/vietnieki mācību gada laikā 

uzņēmās iniciatīvu, organizējot, vadot metodisko grupu pasākumus, tai skaitā pedagogu pieredzes 

apmaiņu un sniedzot nepieciešamo atbalstu kolēģiem. Metodiskā darba dokumentācija, plāns, protokoli, 

darba novērtējums skolas darbiniekiem pieejams elektroniskajā saziņas vidē Microsoft Office 365. 

Skolas vadība vēro mācību stundas pēc noteikta plāna ar konkrētu mērķi iepazīties ar skolotāju 

izmantotajām metodēm un konstatēt, vai mācību stundas mērķi ir skaidri formulēti, skolēniem saprotami 

un sasniedzami. Mācību gada sākumā tās ir stundas adaptācijas klasēs. Pēc vērotās stundas direktores 

vietnieks vai mācību jomas koordinators kopā ar skolotāju analizē, izdara secinājumus, vienojas par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem stundas plānošanā. Stundu vērošanas rezultāti uzrāda, ka mācību 

priekšmetu stundas mērķi pārsvarā ir skaidri formulēti un skolēniem saprotami, skolotāji izmanto 

daudzveidīgas mācību metodes, dažādus mācību līdzekļus un informācijas tehnoloģijas, apzināti tiek 

organizēts pašvadīts mācību process un akcentētas caurviju prasmes. Pēc aptaujas datiem 82,4% 

skolotāju atzīst, ka pilnībā izprot terminu “Efektīva mācību stunda”, 17,6% - daļēji (2020.gada jūnijs).  

Mācīšanas kvalitāti labvēlīgi ietekmē kolēģu stundu vērošana, akcentējot pozitīvu atgriezenisko 

saiti, lai veidotu profesionālu sadarbību, radītu sociāli emocionālo vidi. Pēc stundu vērošanas aizpildītās 

anketas un skolotāju pašvērtējumos paustā informācija (2020. gada maijs) liecina, ka 68,5 % skolotāju 

ir pozitīvas un profesionālu sadarbību veicinošas attiecības ar kolēģiem. 81,5% skolotāju apgalvo, ka 

labprāt sadarbojas, spēj strādāt komandā un nodrošina atgriezenisko saiti. 

Atbilstoši sasniedzamajam rezultātam mācību gada laikā skolotāji sadarbojās arī kopīgu 

starpdisciplināru stundu veidošanā. 21% ZMGnv skolotāju nav bijusi iespēja sadarboties un veidot 

starpdisciplināras stundas. 41% norāda uz vairāku šāda tipa stundu organizēšanu, savstarpēji 

sadarbojoties, plānojot, vadot un izvērtējot darba procesu un rezultātu. 

Ārkārtas situācijas laikā (saistībā ar Covid-19 izplatību) attālinātās mācīšanas periodā no 2020. 

gada marta līdz maijam tika veidoti nedēļas mācību plāni, kuros noteikti veicamie uzdevumi, pārbaudes 

darbi (informācija tika vienkopus atspoguļota e-klases dienasgrāmatā), plānotas regulāras tikšanās 
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Microsoft Teams un Zoom platformās, lai palīdzētu apgūt mācību tēmas, lai dotu un saņemtu 

atgriezenisko saiti un skolēniem uzturētu pozitīvu sociāli emocionālo noskaņojumu. Skolēnu aptaujas 

par iegūto pieredzi šajā posmā liecināja, ka liels ieguvums ir pašvadītas mācīšanās akcentēšana, pozitīvā 

komunikācija ar skolotājiem, taču grūtības daļai skolēnu sagādāja jauno tēmu apguve. Viņi atzina, ka 

labprātāk mācītos klātienē. 

Stiprās puses kritērijā “Mācīšanas kvalitāte”, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• mācīšanas procesā izmanto daudzveidīgas mācību metodes un darba formas, skolotāji ir gatavi 

uzsākt jaunā satura ieviešanu 1., 4., 7., 10. klasēs; 

• skolotāji profesionāli darbojas tehnoloģiju izmantošanā (īpaši, uzsākoties attālinātajām 

mācībām); 

• labās prakses piemēru popularizēšana, sadarbība metodisko grupu ietvaros; 

• veiksmīga darba organizācija attālināto mācību laikā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt pilnveidot profesionālo meistarību sadarbojoties, savstarpējo stundu vērošanā ar mērķi 

veidot vienotu izpratni par jaunā satura kvalitatīvu ieviešanu; 

• turpināt veidot elektronisko mācību vidi izmantojot Microsoft Office 365, akcentējot pašvadītas, 

attālinātas mācīšanās pieredzes veidošanu. 

 

Kritērijs 2.2.“Mācīšanās kvalitāte” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “labi”. 

Skola piedāvā iespēju skolēniem mācīšanās darbu veikt kvalitatīvi. Skolēni un vecāki tiek 

informēti par prasībām un metodēm katra mācību priekšmeta apguvē, sasniegumu vērtēšanas un 

uzlabošanas kārtību. Pedagogi mudina skolēnus, kam mācību satura apguvei nepieciešama palīdzība, 

izmantot konsultācijas, bet zināšanu padziļināšanai - fakultatīvās nodarbības vai konsultācijas. 

Fakultatīvās nodarbības tiek piedāvātas 6., 9. un 12. klasēm visos obligāto valsts pārbaudījumu 

priekšmetos. Fakultatīvo nodarbību un konsultāciju grafiks ir pieejams e-klasē. 

Kā viena no skolas prioritātēm 2019./2020. mācību gadā tika izvirzīta diferencētas pieejas 

nodrošināšana ikdienas mācību procesā, lai nodrošinātu katra skolēna vajadzības. Nav izmērāma 

lieluma, kas ļautu secināt par prioritātes realizācijas kvalitāti un kvantitāti. Konstatēt to var, vērojot 

mācību stundas, kas parāda, ka lielāka uzmanība tiek pievērsta skolēniem ar mācīšanās grūtībām. 

Gandrīz visi pedagogi mērķtiecīgi organizē skolēnus mācību darbam, rosina katrā stundā izrādīt 

iniciatīvu mācību apguvē, mācīties vērtēt savu un citu skolēnu darbu, īpaši formatīvās vērtēšanas laikā, 

sniedzot atgriezenisko saiti. Visiem skolēniem tiek piedāvāta iespēja parādīt savas zināšanas, prasmes 

un iemaņas ne tikai mācību stundās klasesbiedriem, bet arī mācību priekšmetu, ārpusklases pasākumu 

konkursos skolā un ārpus tās. Skolēni kļūst arvien ieinteresētāki – vēlas saņemt informāciju, kā apgūtais 

izmantojams ikdienas dzīvē, kā saistīts ar karjeras izvēli. Skolēni arvien jēgpilnāk mācību darbā izmanto 

modernās tehnoloģijas. Skolā tiek izmantota Microsoft Office365 darba vide, īpaši nozīmīga loma tai 

bija attālinātās mācīšanās laikā. 

5.-8. klašu skolēni veica pētnieciskos darbus, 10., 11. klases – zinātniski pētnieciskos darbus 

atbilstoši savām interesēm un pēc skolas izstrādātas kārtības. Pēc darbu izvērtēšanas tika organizēta 

darbu prezentācija kopīgā pasākumā klasēs (daļa attālinātā tiešsaistes režīmā), vai vidusskolas grupā pa 

sekcijām. 

Lielākā daļa skolēnu aktīvi sadarbojas, piedalās mācību procesā (arī attālinātās mācīšanās 

apstākļos), prot plānot, izmantot mācību materiālus, veikt radoša, analītiska un pētnieciska rakstura 

darbības, izvērtēt savu darbu, uzņemties līdzatbildību par mācību procesa norisi (pašvadīta mācīšanās), 

veikt atgriezenisko saiti un aktīvi izmantot skolas piedāvātās iespējas. Par to liecina mācību sasniegumi, 

mācību stundu vērojumi, skolēnu un pedagogu regulāri veiktie mācību darba pašvērtējuma materiāli. 
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Skolā ir arī skolēni ar zemu mācīšanās motivāciju, kuri neizmanto savas spējas maksimāli, nav 

motivēti strādāt sistemātiski un regulāri, kā arī maz izmanto piedāvāto konsultāciju iespējas, jo nesaskata 

jēgu izglītībai kā vērtībai pašreizējos apstākļos. Ir arī sociālās vides un apstākļu ietekme. Skolas 

pedagogi regulāri sadarbojas ar skolēnu vecākiem un skolas atbalsta personālu (sociālo pedagogu, 

psihologu) situācijas uzlabošanā augstāku rezultātu sasniegšanai. 

Stiprās puses kritērijā “Mācīšanās kvalitāte”, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• skola piedāvā skolēniem mācīšanās procesā izmantot mūsdienīgus resursus, tai skaitā Microsoft 

Office 365 darba vidi; 

• attālinātā mācību periodā skolēni ievērojami uzlabojuši informācijas tehnoloģiju jēgpilnas 

lietošanas prasmes; 

• skolēni kļūst arvien ieinteresētāki – vēlas saņemt informāciju, kā apgūtais izmantojams ikdienas 

dzīvē, kā saistīts ar karjeras izvēli. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšana un mācību sasniegumu paaugstināšana; 

• diferencētas pieejas izmantošana ikdienas mācību procesā ne tikai, lai pievērstu uzmanību 

skolēniem ar mācīšanās grūtībām, bet arī augstu mācību sasniegumu nodrošināšanai. 

 

Kritērijs 2.3. “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Skolēnu mācību sasniegumus ZMGnv vērtē saskaņā ar valsts pamatizglītības standarta, valsts 

vispārējās vidējās izglītības standarta un iekšējā normatīvā dokumenta ”Kārtība izglītojamo mācību 

sasniegumu vērtēšanai un pārcelšanai nākamajā klasē” prasībām.  

2019./2020.m.g. 1.-12. klašu skolēnu snieguma vērtēšanā skolotāji izmantoja gan formatīvās, gan 

summatīvās vērtēšanas paņēmienus. 

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība tiek vērtēta, pamatojoties uz ZMGnv izglītojamo 

zinātniski pētnieciskās darbības kārtībā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas izteikts punktos. 

Atbilstoši mācību stundu skaitam nedēļā katrā mācību priekšmetā jābūt noteiktam summatīvo 

vērtējumu skaitam semestrī, to starplaikā skolēna zināšanu vērtēšana notiek, izmantojot formatīvo 

vērtēšanu, tās realizēšanā arvien biežāk skolotāji iesaista arī skolēnus. Lielākā daļa skolotāju šos 

nosacījumus ievēro. Semestra un gada vērtējumu izlikšanai skolā ir vienots vērtējumu noapaļošanas 

princips. 

Pieņemtā un realizētā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir sasniegumus veicinoša, jo virzīta 

uz skolēnu, pedagogu un vecāku sadarbību.  

Regulāru informāciju vecākiem nodrošina pieeja savu bērnu mācību sasniegumiem e-klasē un 

reizi mēnesī sekmju izrakstam elektroniskā formātā. Semestra un gada vērtējumi ir fiksēti liecībās. 

Vecākiem ir iespēja saņemt informāciju par vērtējumiem individuāli klašu vecāku sapulcēs un sazinoties 

e-klases pastā. Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas gaitā atsevišķos gadījumos konstatētās 

nepilnības vai radušās neskaidrības risina savstarpējā skolēnu, vecāku, pedagogu vai vadības pārrunu 

formā. 

Stiprās puses kritērijā “Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa”, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu: 

• ir noteikta kārtība skolēnu sasniegumu vērtēšanai; 

• tiek izmantotas daudzveidīgas mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni; 

• konsekventi tiek izmantotas e-klases iespējas mācību sasniegumu operatīvai uzskaitei, 

apkopošanai, analīzei un datu izmantošanai sasniegumu uzlabošanā; 

• ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par bērnu sasniegumiem. 
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Turpmākā attīstības vajadzības: 

• pilnveidot vērtējumu analīzes kvalitāti; 

• metodisko grupu ietvaros izstrādāt vienotus snieguma līmeņu aprakstus formatīvās vērtēšanas 

nodrošināšanai; 

• skolēnu attieksmes maiņa pret mācību sasniegumu vērtēšanas principiem, akcentējot formatīvās 

vērtēšanas un atgriezeniskās saites nozīmi mācīšanās atbalstam un izaugsmei. 

 

Joma – 3. Izglītojamo sasniegumi 

Skolēnu mācību sasniegumi tiek apkopoti un analizēti, izmantojot „e-klases” elektronisko 

žurnālu. E-klases sistēma dod iespēju iegūt informāciju par katru skolēnu un skolu kopumā. Skolotāji 

izvērtē gan skolēnu sasniegumus ikdienas darbā, gan valsts pārbaudes darbos. Rezultāti tiek apkopoti 

semestra un gada nobeigumā, kā arī pēc pārbaudes darbiem mācību gada laikā. Pēc valsts 

pārbaudījumiem mācību gada noslēgumā, centralizētajiem eksāmeniem - nākamā mācību gada sākumā 

ar metodisko grupu secinājumiem un perspektīvo darbību tiek iepazīstināta pedagoģiskā padome. Klašu 

audzinātāji kopā ar skolēniem semestra noslēgumā veic sekmju dinamikas analīzi. Izglītojamo 

sasniegumu analīzes rezultāti tiek izmantoti viņu izaugsmes veicināšanai. 

 

Kritērijs 3.1.“Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“labi”. 

Skolas viens no galvenajiem uzdevumiem ir paaugstināt augstu mācību rezultātu ieguvušo 

skolēnu skaitu, tāpēc regulāri tiek analizēti skolēnu sasniegumi visos līmeņos, tiek veikta skolēnu 

sekmju dinamikas analīze.  

Skolas līmenī tiek analizēti ikdienas mācību sasniegumi, to progress/regress skolai kopumā. 

Katrai klasei un skolēnam individuāli izaugsmes dinamika tiek analizēta klases līmenī un veicot skolēnu 

pašvērtējumu. Informācija un izpētes materiāli atrodas pie klases audzinātājas. 

Salīdzinot vidējās balles dinamiku, ZMGnv 2019./2020. mācību gadā 1. un 2.semestrī, 

neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī un attālinātām mācībām, ir panākts neliels progress par 0,11 

ballēm. 1.sem. vidējā balle skolā 7., 2.sem. - 7,11, gada vidējā balle skolā - 7,09. Ar augstiem mācību 

sasniegumiem un ar 9 un 10 ballēm liecībā gada vērtējumā pirmo ZMGnv mācību gadu pabeidza 33 

skolēni (4,1%), optimālā līmenī 390 (48,6%), pietiekamā līmenī 362 (45,1%), ar nepietiekamu 

vērtējumu mācību gadu noslēdza 17 skolēni, t.i., 2,1% no kopējā ZMGnv skolēnu skaita. Skolēniem, 

kuri ar pedagoģiskās padomes lēmumu tika pārcelti nākamajā klasē ar vienu nepietiekamu vērtējumu, 

tika noteikti papildu mācību pasākumi mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu 

nodrošināšanai 2020./2021.m.g. 

Stiprās puses kritērijā “Izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā”, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu: 

• neskatoties uz ārkārtējo situāciju valstī un attālinātām mācībām, ir panākts vidējās balles 

progress, salīdzinot 1.semestra un 2.semestra vērtējumu.  

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• individuāli strādāt ar skolēniem un viņu ģimenēm, lai mazinātu nepietiekamu gada vērtējumu 

skaitu. 

 

Kritērijs 3.2. “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

ZMGnv uzskaita un analizē skolēnu sasniegumus valsts pārbaudījumos, veic salīdzinošo analīzi 

ar valsts līmeni. 9. un 12. klasēs tiek rīkoti izmēģinājuma eksāmeni obligāto valsts pārbaudes darbu 

mācību priekšmetos. Valsts pārbaudes darbu analīzes rezultāti atrodami Microsoft Office365 darba vidē. 
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Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid–19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

9.klašu skolēni valsts pārbaudes darbus nekārtoja. 

Notikuši diagnosticējošie darbi 3. klasēm (kopā 90 skolēni) un 6. klasēm (kopā 100 skolēni). 

Rezultāti salīdzinājumā ar rezultātiem valstī: 3. klasēm latviešu valodā (74,83%), t.i., par 2,25% zemāki 

kā vidēji valstī, matemātikā (51,98%), t.i., par 7,59% zemāki kā vidēji valstī. Matemātikas 

diagnosticējošais darbs tika pildīts elektroniskā vidē sadarbībā ar uzdevumi.lv, ar to skaidrojami arī 

zemāki rezultāti diagnosticējošajā darbā. Tie pilnībā neatspoguļo 3.klašu skolnieku patiesās 

matemātikas zināšanas. 6.klasēm latviešu valodā (60,93%), t.i., par 3,18% zemāki kā vidēji valstī, 

matemātikā (65,09%), t.i., par 0,04% zemāki kā vidēji valstī, dabaszinībās (45,46%), t.i., 7,67% zemāki 

kā vidēji valstī. Dabaszinību diagnosticējošais darbs tika pildīts elektroniskā vidē sadarbībā ar 

uzdevumi.lv. 

11. klašu 8 skolēni kārtoja skolas eksāmenu kulturoloģijā. Eksāmena rezultāts 59,84 %, iegūtā 

vidējā balle 5,75 pilnībā sakrīt ar gada vidējo vērtējumu. Eksāmenā ir parādīts optimāls un pietiekams 

zināšanu un prasmju līmenis. Skolas eksāmenā lietišķajā angļu valodā (18 skolēni) iegūtā vidējā balle 

eksāmenā 7,9. Valsts eksāmenu ģeogrāfijā kārtoja 3 skolēni. Eksāmena rezultāts 72,37% (3,17% augstāk 

nekā vidēji valstī), iegūtā vidējā balle 7,3, gada vidējais vērtējums 7.  

12. klases skolēni kārtoja tikai obligātos centralizētos eksāmenus - angļu valodā 18 skolēni, krievu 

valodā 1 skolniece; latviešu valodā un matemātikā 19 skolēni. Augstākie rezultāti sasniegti angļu 

valodā (81,57%), t.i., par 11,58% augstāk kā vidēji valstī, latviešu valodā (64,17%), t.i., par 11,38% 

augstāk kā vidēji valstī, matemātikā rezultāti 43,97% ir par 8,67% augstāki kā vidēji valstī.  Individuāli 

labākie vidējie rezultāti eksāmenos ir 78,66%, 76,33%, 75,66%. Visaugstākais vērtējums kādā no 

eksāmeniem – 97% angļu valodas eksāmenā (C1 līmenis).  

Stiprās puses kritērijā “Izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos”, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu: 

• 3.kl. matemātikas un 6. kl. dabaszinību diagnosticējošais darbs tika pildīts elektroniskā vidē 

sadarbībā ar uzdevumi.lv; 

• skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos (turpmāk - CE) ir labāki nekā vidēji valstī; 

• sasniegumi tiek izvērtēti dinamikas progresa veicināšanas aspektā un salīdzināti ar rezultātiem 

valstī; 

• gūtie sasniegumi CE ir laba bāze skolēniem tālākizglītībā. 

Turpmākās attīstības vajadzība: 

• attīstīt skolēnu zināšanu lietošanu nestandarta situācijās; 

• turpināt pilnveidot valsts pārbaudes darbu analīzes datu bāzi; 

• pilnveidot digitālās prasmes arī valsts pārbaudījumu veikšanai. 

 

Joma – 4. Atbalsts izglītojamiem 

Kritērijs 4.1. “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo drošības 

garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti 

labi”. 

Skolā darbojas atbalsta komanda, kuras sastāvā strādā divi izglītības psihologi, divi speciālie 

pedagogi, divi sociālie pedagogi, divas medicīnas māsas, divi logopēdi, kuri veic pienākumus saskaņā 

ar amata aprakstu. Atbalsta komanda regulāri seko līdzi un apzina skolēnu psiholoģiskās un 

sociālpedagoģiskās vajadzības. Ir noteikta kārtība, kā notiek informācijas apmaiņa par konstatēto. 

Nepieciešamības gadījumā situācijas tiek risinātas, sadarbojoties ar Grobiņas novada sociālo dienestu 

un Bāriņtiesu. 

Izglītības iestāde piedāvā pagarinātās grupas nodarbības 1. - 9. klases izglītojamajiem visās 

programmu realizācijas vietās Grobiņā, Bārtā un Kapsēdē. 
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Pēc vajadzības (ne retāk kā 1 reizi mēnesī) atbalsta komanda tiekas novada starpinstitucionālā 

sanāksmē kopā ar Grobiņas novada sociālā dienesta un Bāriņtiesas pārstāvjiem, kurā tiek risināti aktuāli 

jautājumi, par ko liecina tikšanās protokoli. Izglītojamie, vecāki un pedagogi ir informēti par to, kā var 

saņemt nepieciešamo atbalstu. Sadarbībā ar novada sociālo dienestu iespējams sniegt palīdzību 

izglītojamiem un viņu ģimenēm, kurām nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Veiksmīga 

sadarbība ar pašvaldības policiju, kura reaģē nekavējoties uz skolas vadības sniegtajām ziņām un 

lūgumu pēc palīdzības, kuri strādā ar jauniešiem arī skolas audzināšanas darba programmas ietvaros, 

runājot par drošību un atbildību. Minēto sadarbību var apstiprināt iepriekš minētā institūcija.  

Skola īpašu uzmanību pievērš izglītojamo veselības aprūpei. Skolas medmāsas (Grobiņā un 

Kapsēdē) nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, bet Bārtā notiek sadarbība ar 

ģimenes ārsta praksi. Programmu realizēšanas vietās Grobiņā un Kapsēdē ir atbilstoši iekārtoti 

medicīnas kabineti. Skolas medicīnas māsas uzrauga higiēnas prasību ievērošanu skolā un skolas ēdnīcā, 

kontrolē ēdienkartes kalkulāciju. Skolas ēdnīcā izglītojamiem, kuru vecāki ir ziņojuši par izglītojamo 

veselības problēmām, ir iespēja saņemt ēdienu pēc speciālas ēdienkartes. Atbalstot veselīgu uzturu, 

skola piedalās programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”, kuras ietvaros 1.-9. klašu izglītojamie 3 

reizes nedēļā saņem ābolus un pienu. Sadarbībā ar zobārstniecības praksi tiek veikta zobu profilaktiskā 

pārbaude 1.-9.klašu izglītojamajiem.  

Izglītības iestādes pedagogi ir zinoši, prot pamanīt un sniegt palīdzību izglītojamiem, kuriem 

nepieciešams emocionāls vai psiholoģisks atbalsts. Izglītības iestādes darbinieki saskarsmē ar 

izglītojamiem ir labestīgi, atsaucīgi un iejūtīgi.  

Izglītības iestādē ir izstrādāti iekšējie reglamentējošie dokumenti, kas nosaka izglītības iestādes 

vadības, klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, skolēnu, vecāku rīcību ar skolu saistītos 

jautājumos. 

Skolā strādā darba aizsardzības speciālists, kurš atbild par skolēnu un izglītības iestādes personāla 

veselību un drošību, plāno darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to 

novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 

Izglītības iestādē ir dienas dežurantes un kārtība tiek uzraudzīta arī ar novērošanas kameru 

palīdzību. Starpbrīžos skolas gaiteņos dežūrē skolotāji.  

Stiprās puses kritērijā “Psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts un izglītojamo 

drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība)” noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• izglītības iestādē darbojas pilna atbalsta komanda – psihologi, sociālie pedagogi, logopēdes, 

izglītības iestādes medmāsas, bibliotekāres, ESF projektu ietvaros skolotāja palīgi un karjeras 

konsultanti, kas nodrošina profesionalitāti un saliedētību atbalsta sniegšanā; 

• tiek rīkotas drošības nedēļas, dažādi konkursi par drošību, mācības rīcībai evakuācijas un/vai 

ugunsgrēka gadījumā, pasākumos iesaistās policisti, ugunsdzēsēji. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt jauno ceļu satiksmes dalībnieku apmācību, lai 4.klašu izglītojamie 100% visi iegūtu 

velosipēda vadītāja apliecību; 

• sekmēt atbalstu skolēniem ar speciālām un/vai īpašām vajadzībām. 

 

Kritērijs 4.2. “Atbalsts personības veidošanā” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti 

labi”. 

Skolā darbojas Skolas padome, kuru veido izglītojamo vecāki, skolotāji. Lai veicinātu 

demokratizācijas procesu attīstību izglītojamiem ir iespēja darboties izglītības iestādes pašpārvaldē, kas 

veicina ciešu sadarbību starp izglītojamiem, pedagogiem un izglītības iestādes vadību, kā arī aktīvi 

iesaistīties dažādu pasākumu (mācību un ārpusstundu) plānošanā un organizēšanā. 
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Skolā ir izstrādāta vienota audzināšanas darba programma. Audzināšanas darbs ir mērķtiecīgs 

process, kurā tiek veidota un attīstīta izglītojamo personība, attieksme pret cilvēku, darbu, kultūras 

vērtībām, dabu, sabiedrību un valsti, kurā iesaistās ikviens skolas darbinieks. 

Iesaistoties aprobācijas projektā Skola 2030, mūsu uzdevums bija skolēnu caurviju prasmju – 

pašvadība, attīstība. Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, kurā bērni un pieaugušie apgūst un lieto 

zināšanas, attieksmes un prasmes, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu sevi, lai varētu 

saprast citus un saprasties ar citiem, lai spētu noteikt pozitīvus mērķus un pieņemt atbildīgus lēmumus. 

Aktuālas katrā klasē bija SEM stundas un izstrādātie materiāli, kas veicina izglītojamo attīstību un 

pilnveidošanos.  

Skolai ir tradīcijas pasākumu organizēšanā, tāpēc katra mācību gada sākumā tiek izstrādāts darba 

plāns, kurā tiek iekļauti tradicionālie pasākumi, pie kuriem pieskaitāmi arī tādi pasākumi kā valsts svētku 

svinības, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Dzejas dienas, gadskārtu svētki. Pasākumu veidošanā un 

saturiskajā plānojumā iesaistās direktora vietniece izglītības jomā, mācību jomu metodiskās grupas, 

izglītojamo pašpārvalde.  

Skolā tiek īstenotas daudzveidīgas interešu izglītības programmas, atbilstoši izglītojamo vecuma 

vēlmēm. 

ZMGnv piedāvātās interešu izglītības nodarbības 2019./2020.m.g.: 

• kultūrizglītības programmā – 16 dažādas nodarbības; 

• tehniskās jaunrades programmā – 4 dažādas nodarbības; 

• Citās programmās – 6 dažādas nodarbības. 

Pedagogi mācību priekšmetu programmās ietver dažādas sociālās izglītības tēmas. 

Pamatizglītības programmā noteikti obligātie temati audzināšanas stundām – satiksmes drošība, darbība 

ekstremālās situācijās, veselīgs dzīvesveids, atkarības profilakse, karjeras izvēle, sabiedriskā līdzdalība. 

Tās tiek realizētas saskaņā ar klašu audzinātāju darba plāniem. Klases audzinātāja stundas ir kvalitatīvas 

un veicina personības vispusīgu attīstību. Izglītības iestādē regulāri iznāk izglītības iestādes avīze ”Ziņu 

Pūce”, kuras veidošanā iesaistās skolēni un pedagogi.  

Stiprās puses kritērijā “Atbalsts personības veidošanā”, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• mērķtiecīgi izstrādāta personību attīstoša audzināšanas programma; 

• daudzpusīgs interešu izglītības programmu piedāvājums; 

• interesanti, pilsonisko pašapziņu veicinoši ārpusstundu pasākumi. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• Realizēt skolas audzināšanas programmu un plānu, iniciatīvas Latvijas “Skolas soma” mērķus 

un principus. 

 

Kritērijs 4.3. “Atbalsts karjeras izglītībā” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

 

Absolventu turpmākā izglītība pēc pamatizglītības ieguves. 

 2019./2020. 

Absolventu skaits 64 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 20 (31%) 

Cita vidusskola vai ģimnāzija 

9 (14%) 

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija – 3 

Liepājas Raiņa 6.vidusskola – 4 

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola – 1 

Aizputes vidusskola - 1 
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Liepājas Valsts tehnikums 

17 (27%) 

Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks – 1 

Datorsistēmu tehniķis – 2 

Apdares darbu tehniķis – 2 

Ēku būvtehniķis – 4 

Loģistikas darbinieks – 1 

Mehatronisku sistēmu tehniķis – 2 

Automehāniķis – 2 

Rūpniecības komercdarbinieks – 1 

Metinātājs – 1 

Pavārs - 1 

Liepājas Jūrniecības koledža 

3 (5%) 

Kuģu mehānika – 1 

Jūras transports - 2 

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskola 

4 (6%) 

Arhitektūra – 1 

Foto dizains – 2 

Tekstilizstrādājumu dizains - 1 

Ventspils Mūzikas vidusskola 
1 

Mūzikas tehnoloģijas (gaismotājs) - 1 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 

Cīravas teritoriālā struktūrvienība 

2 

Metinātājs – 1 

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis - 1 

Saldus tehnikums 

4 (6%) 

Ugunsdzēsējs/glābējs – 3 

Hidrobūvju būvtehniķis - 1 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums 

1 

Tērpu izgatavošanas un stila speciālists - 1 

Ārzemēs (turpina mācības) 1 Somija 

 

Absolventu turpmākā izglītība pēc vidējās izglītības ieguves. 
 

2019./2020. 

Kopā 19 

Turpina mācības 15 (79%) 

No tiem augstskolās 11 (73%) 

No tiem budžeta studijas 11 (73%) 

 

 

 

 

 

  

RTU (Rīgas Tehniskā universitāte) -1 

LiepU (Liepājas Universitāte) – 1 

LU (Latvijas Universitāte) – 3 

VA (Ventspils Augstskola) – 3 

LSPA (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija) – 1 

RSU (Rīgas Stradiņa universitāte) Liepājas filiāle - 1 

Latvijas Jūras akadēmija – 1 

No tiem koledžas 3 (20%) 

Valsts Policijas koledža -1 

Valsts Robežsardzes koledža -1 

Biznesa vadības koledža -1 

No tiem kursi Kinologs - 1 
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Citi 4 (21%) 

Gaida rezultātus mācībām Īrijā – 1 

Strādā, dien Zemessardzē – 1 

Strādās - 2 

 

Skolā tiek realizēts VIAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

Regulāri tiek organizēti dažādi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecuma grupām: 

uzņēmumu apmeklējumi, ekskursijas, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, īpaši akcentējot vecāku 

amatus.  

Skolā ir izstrādāta vienota tālākizglītības jeb karjeras izglītības programma, kuru klašu audzinātāji 

realizē audzināšanas darbā.  

Vecāki ir vieni no aktīvākajiem izglītojamo zināšanu papildinātājiem, jo regulāri nāk uz skolu un 

iepazīstina ar savu profesiju. 

Skolēni regulāri izmanto iespēju iesaistīties Ēnu dienas pasākumos. Ekonomikas mācību 

priekšmeta apguves procesā obligāta ir 12.klašu skolēnu iesaiste Ēnu dienās ar saviem ieguvumiem un 

atziņām. 

Stiprās puses kritērijā “Atbalsts karjeras izglītībā”, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• karjeras konsultants izstrādā izglītojamo nodarbību grafiku, kurā piesaista atbilstošus 

speciālistus, ievērojot skolēnu vecumposmu īpatnības un intereses; 

• klašu audzinātājiem laba sadarbība ar skolas karjeras konsultantu, kas organizē praktiskas 

nodarbības, kurās skolēni iegūst papildus zināšanas par karjeras iespējām; 

• skolā tiek organizētas informatīvas lekcijas vecākiem par to, kā līdzdarboties sava bērna karjeras 

veidošanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• pamatskolas audzēkņu mērķtiecīga motivācija tālākizglītībai - vidusskolā vai profesionālajā 

izglītībā. 

 

Kritērijs 4.4. “Atbalsts mācību darba diferenciācijai” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“labi”. 

Atbalsts talantīgo izglītojamo izaugsmei 

Izglītības iestādē sistemātiski tiek plānots darbs ar talantīgajiem skolēniem, tiek organizētas 

fakultatīvās nodarbības, kā arī notiek individuālais darbs. 

Izglītības iestādes vadība stimulē pedagogus un talantīgos skolēnus piedalīties olimpiādēs, 

konkursos, projektos un citos pasākumos. Pašvaldība nodrošina ar transportu uz pasākumu norises 

vietām. Mācību gada noslēgumā notiek pieņemšana pie Grobiņas novada domes priekšsēdētāja, kur par 

labiem sasniegumiem mācību, ārpusstundu darbā un sportā tiek godināti labākie skolēni, viņu vecāki un 

pedagogi. Skolēni saņem arī materiālas balvas. Izglītojamie pozitīvi vērtē iespēju piedalīties olimpiādēs, 

konkursos, sacensībās, uzstāties skolas pasākumos. Skolā ir savas tradīcijas mācību sasniegumu 

godināšanas ziņā – Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā. Tas notiek atbilstoši skolas izstrādātajai 

kārtībai bērniem, vecākiem, skolotājiem. 

Atbalsts izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām 

Izglītības iestādē atbalsta personāls veic skolēnu izpēti. Visa gada garumā strādā ar bērniem un 

viņu vecākiem, lai veicinātu personības attīstīšanu. Sociālie pedagogi pārrauga skolēnu neattaisnotos 

kavējumus, risina jautājumus pēc būtības - skolas apmeklējums, nodrošinājums ar mācību līdzekļiem, 

brīvpusdienas, mēnešbiļetes, uzvedības pārkāpumi.  
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Sadarbība notiek ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, kur psihologi un sociālie 

pedagogi piedalās dažādu sadzīves un mācību problēmu risināšanā, strādā ar izglītojamiem un viņu 

vecākiem gan individuāli, gan dažādās grupās. Sākumskolas klasēs notiek regulāras logopēda 

nodarbības skolēniem, kam tas ir nepieciešams. 

Izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām tiek sniegts atbalsts skolas un valsts pārbaudes darbos 

(laika pagarinājums, vizuāla rakstura atgādnes, lasīt priekšā uzdevuma nosacījumus).  

Skola ir iesaistījusies VISC un ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 

attīstībai”, kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot 

izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus. 

Stiprās puses kritērijā “Atbalsts mācību darba diferenciācijai”, noslēdzot 2019./2020.mācību 

gadu: 

• izglītības iestāde piedāvā individuālu darbu visiem skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās; 

• notiek regulāra izglītības iestādes atbalsta personāla iesaistīšanās mācīšanās un mācīšanas 

procesa izvērtēšanā un uzlabošanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• palielināt slodzi speciālā pedagoga darbam, sniedzot  individuālu atbalstu speciālo 

izglītības programmu bērniem. 

 

Kritērijs 4.5. “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “labi”. 

Izglītības iestādē ir apzināti izglītojamie ar speciālām vajadzībām un noteikti nepieciešamie 

atbalsta pasākumi. Skola īsteno speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās 

traucējumiem - 21015611 (programmu apgūst 31 izglītojamais). Skola īsteno arī speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem - 21015811 

(programmu apgūst 8 izglītojamie). Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumi tiek aktualizēti pēc 

nepieciešamības, ko nosaka mācību priekšmetu skolotāja vērojumi par izglītojamā iesaistīšanos mācību 

procesā un izglītojamā mācību sasniegumi. Darbu ar šiem izglītojamiem koordinē un pārrauga 

direktores vietniece izglītības jomā sadarbībā ar atbalsta komandu, klašu audzinātājiem un mācību 

priekšmetu skolotājiem. Mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta komanda mācību gada sākumā veido 

katram izglītojamam individuālo izglītības plānu. 

Izglītības iestādē ir visiem pieejams skolotāju konsultāciju saraksts. Izglītojamajiem ar izglītības 

programmas kodiem 11015611 realizējam individuālā darba stundas, lai šie skolēni sev nepieciešamos 

priekšmetus varētu apgūt piemērotā tempā un  piemērotām mācību metodēm. 

Vienam skolēnam ar fiziskajiem traucējumiem tiek izmantota asistenta palīdzība. Skolēnam ir 

nodrošinātas iespējas izmantot ratiņkrēslu un apmācību uz vietas skolā. 

Vienam skolēnam ar fiziskajiem traucējumiem nodrošinām mājas apmācību.  

Pedagogi turpina izglītoties semināros, uzklausīt pieredzi un pielietot to savā darbā. Izglītojamie 

tiek integrēti mūsu izglītības iestādē. Klašu audzinātāji velta uzmanību šo bērnu saudzīgai iekļaušanai 

klašu kolektīvos un viņu labsajūtas nodrošināšanai. Visi pedagogi, kuri ikdienā strādā ar šiem 

izglītojamajiem, ir apguvuši pilnu tālākizglītības kursu atbilstošajā jomā. 

Stiprās puses kritērijā “Atbalsts izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām”, noslēdzot 

2019./2020.mācību gadu: 

• labvēlīgas vienaudžu attieksmes veidošana pret skolēniem ar speciālām vajadzībām.  

• spēja nodrošināt audzēknes ar kustību traucējumiem apmācību skolā. 
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Turpmākās attīstības vajadzības: 

• pilnveidot profesionālās zināšanas par iekļaujošās izglītības nodrošināšanu; 

• skolas ēkas pielāgošana skolēniem ar kustību traucējumiem. 

 

Kritērijs 4.6. “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti 

labi”. 

Bērna interesi par mācībām un dažādiem pasākumiem izglītības iestādē veicina ieinteresēti 

vecāki, kas ir motivēti sadarboties ar sava bērna klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, 

skolas vadību un atbalsta personālu bērna izglītošanas un audzināšanas procesā. Mūsu skolā tāda 

sadarbība ir. 

Informācija vecākiem tiek aktualizēta skolvadības sistēmā e-klase, par skolas darbu vecāki var 

iegūt informāciju skolas mājaslapā un sociālajā tīklā “Facebook”. 

Vecākiem tiek organizētas izglītojošas nodarbības par aktuāliem jautājumiem bērna uzvedībā un 

attīstībā. 

Savu bērnu sasniegumus un panākumus vecāki var novērtēt gan ikdienā, gan skolas organizētajos 

pasākumos. 

Stiprās puses kritērija “Sadarbība ar izglītojamā ģimeni”, noslēdzot 2019./2020.mācību gadu: 

• aktīvi darbojas Skolas izglītības padome; 

• skola ir atvērta problēmjautājumu risināšanā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• regulāri iesaistīt vecākus skolas dzīvē, tā radot piederību skolai; 

• turpināt organizēt vecākiem izglītojošas lekcijas. 

 

Joma – 5. Iestādes vide 

Kritērijs 5.1. “Mikroklimats” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolā plāno un īsteno aktivitātes skolas pozitīva tēla veidošanai, veicina skolēnos, vecākos un 

darbiniekos piederības apziņu un lepnumu par savu skolu. Pamats skolas tēlam ir mācību darba kvalitāte, 

kā arī organizētie ārpusstundu pasākumi, gan pilnveidojot jau gadiem koptās skolas tradīcijas, gan 

veidojot jaunas. 

Lai veicinātu piederības apziņu un lepnumu par skolu, iespējami bieži organizēti pasākumi, kuros 

vienlaikus var piedalīties visi skolēni. Tiek ņemtas vērā izglītības programmu realizēšanas vietās jau 

iesakņojušās tradīcijas – Zinību diena, Dzejas dienas, Skolotāju diena, Miķeļdienas un Mārtiņdienas 

tirgus, Valsts svētki, Lāpu gājiens, Ziemassvētki, Grobiņas dzimšanas diena, Žetona vakars, Pēdējais 

zvans, Baltā galdauta svētki, izlaidums. 

Attālinātās mācīšanās laikā, klātienes pasākumi nenotika, skolotāji un skolēni ar entuziasmu un 

piederības sajūtu savai skolai, turpināja saglabāt tradīcijas, izmantojot digitālās pratības – 8. klases 

gatavoja sveicienu pamatskolas absolventu klasēm, kā arī ikvienam bija iespēja savu sveicienu pievienot 

lielajam Mātes dienas sveicienam. 

Covid-19 epidemioloģiskās situācijas apstākļos mainījās absolventu klašu izlaidumu ierastais 

scenārijs, saglabājot ierastās tradīcijas, pielāgojot tos noteiktajiem ierobežojumiem. 

Visi 12. klašu absolventi izlaidumā saņēma klases fotogrāfiju albumu, bet 9.klašu absolventi 

skolēnu un skolotāju radošo darbu krājumu. 

Aktivitāšu norises regulāri tiek atspoguļotas skolas mājaslapā www.grobinasskola.lv, skolas 

Facebook lapā, novada laikrakstā „Ziņu Lapa”. 
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Izglītības iestādes darbinieki tiek aicināti organizēt un piedalīties kolektīva saliedēšanas 

pasākumos. Izglītojamie tiek aicināti aktīvi piedalīties ārpusstundu sabiedriskajā dzīvē - klases un skolas 

pasākumos, interešu izglītības pulciņos. 

Izglītības iestādē strādā profesionāli un pieredzes bagāti skolotāji, kuri labprāt dalās pieredzē gan 

savstarpēji, gan citu skolu kolēģiem, kā arī ar jaunajiem pedagogiem. Lielākā daļa skolotāju veiksmīgi 

sadarbojas gan metodiskajās darba grupās, gan skolā kopumā. Skolā apzina un atbalsta katra darbinieka 

paveikto darbu.  Veidojot skolas vidi un mikroklimatu, akcentējam ikviena tiesības un atbildību. Par 

ikdienas uzdevumu uzskatām draudzīgas, cieņpilnas un demokrātiskas sadarbības izveidi visu izglītības 

procesā iesaistīto vidū. 

Skola nodrošina cieņas pilnu attieksmi pret valsts simboliem un to lietošanu. Skolas foajē ir 

stendi, kuros attēlota valsts himna, valsts karogs, ģerbonis, svētku un atceres dienas, Latvijas prezidenta 

portrets.  

Skolai, iesaistoties visam skolas kolektīvam, ir definētas savas skolas vērtības, tās aktualizējot 

ikdienas mācību un audzināšanas darba procesā.  

Sākumskolas skolēniem (1.-3.klase) ir skolas dienasgrāmatas, kuras ikdienā vizuāli atgādina par 

piederību savam novadam un skolai. 

Balstoties uz nolikumu par skolas logo izveidi, izglītības iestādē ir izveidots savs logo, kurā 

attēlots Austras koks un atvērta grāmata, kas simboliski cilvēkam dod spēku un padomu, veicina 

attīstību, kā arī rosina vairot un glabāt tikumiskās vērtības. Logo tiek izmantots skolas izdotajos 

diplomos, pateicības rakstos un citos skolu prezentējošos materiālos. 

Stiprās puses kritērijā “Mikroklimats”, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• skolai ir savas tradīcijas, simbolika; 

• piederības apziņa un lepnums par savu skolu - skolēni, pedagogi un vecāki  piedalās skolas 

rīkotajos pasākumos; 

• skola aktīvi iesaistās dažādos projektos, tostarp starptautiskos, tā veicinot valsts, Grobiņas 

atpazīstamību plašākā mērogā; 

• skolā ir izstrādāti drošību un kārtību reglamentējoši noteikumi, to ievērošana tiek kontrolēta, 

skolēni, pedagogi, vecāki var izteikt ierosinājumus un papildinājumus noteikumu prasību 

pilnveidei; 

• skolā ir labs mikroklimats, patīkama, draudzīga, atbalstoša gaisotne; 

• skolai ir mājaslapa un sava “Facebook” lapa, kurās ir iespēja sevi prezentēt un popularizēt 

sabiedrībā; 

• skolai ir definētas savas vērtības, tā strādā pie to iedzīvināšanas skolā. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt iedzīvināt skolas vērtības ikdienas mācību un audzināšanas procesā. 

 

Kritērijs 5.2. “Fiziskā vide” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolas telpas atbilst ugunsdrošības, darba drošības, sanitārhigiēniskām un estētiskām prasībām. 

To apliecina kontrolējošo institūciju pārbaužu akti. 

Telpas uzkopj apkalpojošais (tehniskais) personāls. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks. Telpu 

mitrā uzkopšana tiek veikta arī dienas laikā. 

Stikla virsmas durvīm ir nomarķētas atbilstoši darba drošības prasībām, arī kāpņu telpās 

pirmajiem un pēdējiem pakāpieniem ir dzeltenas krāsas marķējums. 

Par kārtību mācību priekšmetu kabinetos atbild pedagogi, izvirzot konkrētas prasības 

izglītojamiem. 
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Telpas ir drošas skolēniem un darbiniekiem, redzamās vietās ir izvietoti evakuācijas plāni, 

norādītas evakuācijas izejas, ugunsdzēšamie aparāti novietoti atbilstoši prasībām. Pirmās palīdzības 

sniegšanai paredzētā aptieciņa atrodas pie dežurantēm, skolotāju istabās un paaugstinātas bīstamības 

kabinetos. Kapsēdē un Grobiņā ir medmāsas, kurām ir atbilstoši ierīkoti kabineti, bet Bārtā pirmo 

nepieciešamo palīdzību ikdienā sniedz speciālists no tuvējā medpunkta. 

Svētku gadījumos skolu telpas tiek estētiski noformētas. Noformēšanā iesaistās jaunieši, 

pedagogi, pieaicinātie speciālisti. 

Izglītības iestādes teritorijas visās programmu realizēšanas vietās ir noteiktas, bet nav ierobežotas. 

Skolas ēkas Bārtā un Grobiņā atrodas vietā, kur ar norādēm ierobežota satiksme. Skolas apkārtnes ir 

drošas skolēniem. 

Stiprās puses kritērijā “Fiziskā vide”, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• skolas telpas ir piemērotas mācību vajadzībām; 

• sakoptas skolas teritorijas visās programmu realizēšanas vietās. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• turpināt veidot pievilcīgu un mūsdienīgu mācību vidi; 

• finanšu līdzekļu piesaiste aktu zāles būvniecībai Grobiņā. 

 

Joma – 6. Iestādes resursi 

Kritērijs 6.1. “Iekārtas un materiāltehniskie resursi” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam 

“ļoti labi”. 

Skolā ir visas nepieciešamās telpas mācību procesa un ārpusskolas nodarbību nodrošināšanai. 

Telpu iekārtojums atbilst skolēnu skaitam, vecumam un augumam. Ir labiekārtoti kabineti medmāsām, 

kabineti psihologam, sociālajam pedagogam un karjeras konsultantam. Telpu izmantojums ir racionāls 

un atbilst mācību procesa nodrošinājuma prasībām. 

Skolā ir bibliotēka. Laba sadarbība ar Grobiņas pilsētas, Bārtas un Medzes pagasta bibliotēkām. 

Grobiņā pilsētas bibliotēka atrodas skolas ēkā, tāpēc lasītava tiek izmantota tur. Ir iekārtota konferenču 

telpa, kurā ir atbilstošs aprīkojums. 

Visi skolēni tiek nodrošināti ar mācību grāmatām. Bibliotēkās ir nepieciešamā metodiskā 

literatūra un uzziņas materiāli. Mācību grāmatu un literatūras fonds katru gadu tiek papildināts. Tiek 

izmantotas e-grāmatas. Skolas budžetā paredzēta nauda vizuālās mākslas mācību priekšmeta 

materiālajam nodrošinājumam. 

Pedagogiem mācību darbam ir nodrošinātas bezmaksas kopēšanas iespējas. Grobiņā un Kapsēdē 

ikviens kabinets ir nodrošināts ar projektoru vai ekrānu, pieejamas 10 interaktīvās tāfeles, 5 datorklases. 

Datu kameras, laminētāji, kopētāji ir pieejami ikvienam darbiniekam pēc nepieciešamības. Ir iegādāts 

portatīvo datoru pārvietojams uzlādes skapis, lai ikvienā kabinetā būtu iespēja darboties e-vidē. 2015. 

gadā skolai tika uzdāvināts 3D printeris, kur tiek apgūta programmēšana un gatavoti skolas prezentācijas 

materiāli. 2019. gadā iegādāta CNC frēze un 2020. gadā lāzergriešanas un gravēšanas iekārta, lai 

veiksmīgi realizētu mācību priekšmeta “Dizains un tehnoloģijas” lielās idejas. Skolā bezvadu tīkla 

pilnveidei aparatūru uzdāvināja uzņēmums “MikroTik“. Materiāltehnisko resursu un iekārtu 

izmantojums ir efektīvs. 

Visās klašu telpās ir dators pedagogu darba vajadzībām. Skolā ir lokālais tīkls ar iekļautu bezvada 

tīklu. Pedagogiem un skolēniem ir iespēja strādāt ar failu serveri. Datortīkla uzraudzību veic datortīkla 

administratore.  

Lai nodrošinātu tehnisko līdzekļu drošību, vairākos kabinetos ir uzstādīta signalizācija. Skolēni 

un pedagogi ir informēti par esošajiem materiāli tehniskajiem resursiem un to izmantojamības kārtību 

mācību un ārpusstundu nodarbību vajadzībām. 
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Skolā ir piemērotas telpas ārpusklases nodarbībām. Aktu zāle tiek izmantota skolas un Grobiņas 

novada pasākumu organizēšanai, kā arī novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem 

un koncertiem.  

Skolā ir 2 sporta zāles (Kapsēdē un Grobiņā), kuras sporta nodarbībām izmanto arī Liepājas rajona 

Sporta skolas audzēkņi, jaunie ugunsdzēsēji un loka šāvēji. Pie sporta zāles ir jaunas sporta ģērbtuves 

un ir piemērota uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Stiprās puses kritērijā “Iekārtas un materiāltehniskie resursi”, noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu: 

• saimnieciska un plānveidīga materiāltehniskās bāzes uzlabošana budžeta ietvaros; 

• katra darbinieka iespēja izteikt savu vajadzību jaunā budžeta plānojumā, lai mācību procesu 

organizētu kvalitatīvāku, daudzveidīgāku un mūsdienīgāku; 

• skolēnu nodrošinājums ar mācību grāmatām, darba burtnīcām un bibliotēkas fonda regulāra 

papildināšana. Ikvienam apmaksāta abonentmaksa uzdevumi.lv, soma.lv. 

Turpmākās attīstības vajadzības: 

• informācijas tehnoloģiju atjaunošana un papildināšana nākamā budžeta gada ietvaros 20000 

Eur apmērā. 

 

Kritērijs 6.2. “Personālresursi” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolā ir viss izglītības programmu īstenošanai nepieciešamais pedagoģiskais un atbalsta 

personāls. Ir nodrošināts stabils tehniskais personāls. Pedagoģiskais personāls ir kvalificēts un radošs, 

atvērts jaunām idejām. Darbinieku pienākumi, tiesības un atbildības jomas ir noteiktas amatu aprakstos. 

Skolas vadība plāno nepieciešamos personāla resursus. Gandrīz visiem pedagogiem ir augstākā 

pedagoģiskā izglītība, 7 to iegūst šobrīd universitātē. 9 pedagogi ir apguvuši otru specialitāti. 27 

pedagogiem ir maģistra grāds. 

Visi pedagogi regulāri papildina savas zināšanas kursos, semināros. Skolotāju tālākizglītība tiek 

mērķtiecīgi plānota, lai pilnveidotos kā personība un apgūtu jaunas zināšanas. Datu bāzē ir apkopota 

informācija par katra pedagoga tālākizglītību. Tā tiek regulāri pārraudzīta un papildināta. Pedagogi 

iepazīstina ar kursos gūto informāciju citus pedagogus metodisko jomu ietvaros, metodiskajās dienās 

un cita veida sanāksmēs. Svešvalodu skolotāji aktīvi iesaistās Gētes institūta, ārzemju izdevniecību 

(Oxford University Press, Pearson, Hueber u.c.) kursos un metodiskajos pasākumos. Ir izveidota datu 

bāze par atziņām no kursiem, semināriem, izglītojošiem pasākumiem. 

Stiprās puses kritērijā “Personālresursi”, noslēdzot 2019./2020. mācību gadu: 

• stabils, kvalificēts un radošs pedagogu kolektīvs; 

•  aktīva metodiskā darbība un pedagoģiskās pieredzes apmaiņa skolas, novada, reģiona un 

starptautiskajā līmenī. Par to liecina pieredzes apmaiņa atklātajās stundās; 

• tālākizglītības mērķtiecīga plānošana visam kolektīvam un katram pēc vajadzības. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• turpināt mācīties kopā, tā nodrošinot izaugsmes iespējas visam kolektīvam; 

• izprast katra darbinieka nepieciešamību pilnveidoties jomā, kas sagādā grūtības. 

 

Joma – 7. Iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Kritērijs 7.1. “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana” ZMGnv tiek īstenots 

atbilstoši vērtējumam “ļoti labi”. 

Izglītības iestādes pašnovērtēšanas sistēma ir skaidri strukturēta un plānota. Tas panākts, 

mērķtiecīgi plānojot ikviena darbinieka ikgadējo pašnovērtējumu un aptverto jautājumu loku. Katra 
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mācību gada nogalē tiek veikts rakstisks pašvērtējums un individuālas sarunas ar skolas vadību katram 

pedagogam un skolas tehniskajam darbiniekam.  

Skolas vadības darba pienākumi sadalīti atbilstoši katra vietnieka stiprajām pusēm un viņu spējām 

un prasmēm uzņemties atbildību par konkrēto uzdevumu.  

Vadība mērķtiecīgi virza kolektīvu pašnovērtēšanai un savas darbības pašvērtēšanai. Vadība 

apkopo rezultātus, un iegūtā informācija tiek izmantota skolas darbības stipro pušu apzināšanā un 

attīstības vajadzību noskaidrošanā, turpmākās darbības plānošanā, mācību gada prioritāšu izvirzīšanā. 

Veicamie darbi un uzlabojumi tiek analizēti vadības apspriedēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, 

metodiskajās dienās. 

Pašnovērtējums balstīts uz dokumentu izpēti, skolas darba analīzi un aptaujas anketu analīzi. 

100% pedagogu atzīst, ka skolā regulāri veic pašnovērtēšanu. 

Attīstības plāns izstrādāts 5 gadiem (2020.–2024.gads). Tas ir loģiski strukturēts un pārskatāms. 

Tajā ir noteiktas attīstības prioritātes, to īstenošanas plāns ar konkrētiem uzdevumiem un detalizētu 

uzdevumu izpildes gaitu, laika sadalījumu un atbildīgajiem. Attīstības plāns veidots, balstoties uz 

pašnovērtējumu, skolas pamatmērķi, skolas turpmākās attīstības prioritātēm, pašreizējām iespējām. Tas 

veidots kā reāls līdzeklis skolas mērķu sasniegšanas nodrošināšanai.  

Skolas attīstības plāns apstiprināts pedagoģiskās padomes sēdē, Izglītības padomē, izskatīts 

novada domes Izglītības, kultūras un sociālo lietu komitejas sēdē. Attīstības plāns pieejams visām 

ieinteresētajām pusēm. 

Stiprās puses kritērijā “Iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana”, noslēdzot 

2019./2020. mācību gadu: 

• pedagogi izvērtē un analizē savu darbu un rezultātus; 

• individuālās sarunas ar visiem skolas darbiniekiem. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• pilnveidot pedagogu prasmes izglītības iestādes pašvērtējuma veikšanā; 

• vecāku aktīvāka piesaiste skolas darba vērtēšanai. 

Kritērijs 7.2. “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolā ir visa pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamā obligātā dokumentācija, kas 

izstrādāta atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām un ir sakārtota atbilstoši lietu nomenklatūrai. Skolas 

darbu reglamentējošie dokumenti tiek izstrādāti, ievērojot demokrātijas principus. Ir izglītības iestādes 

nolikums, attīstības plāns, gada darba plāns mācību, audzināšanas un karjeras izglītības jomā, ir 

personāla amatu apraksti. 

Vadības komanda plāno, organizē un vada skolas darbu, deleģē pienākumus un pārrauga to 

izpildi. Attīstības stratēģiskajā plānošanā un ikdienas darbā direktore iesaista vadības komandu, 

darbiniekus, skolēnus un vecākus. Svarīgu jautājumu izlemšanā direktore konsultējas ar darbiniekiem, 

Izglītības padomi un Izglītības nodaļas metodiķiem. 

Skolā notiek pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana. Vadība mudina, ieteic 

skolotājiem iegūt pakāpes. Novērtēšanas procesā notiek ļoti atbildīga skolotāju darba izvērtēšana, gan 

mācību stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs. 

Skolas vadība (direktore, direktores vietnieki) ir kompetenta, pieredzes bagāta un strādā vienotā 

komandā, plānojot, vadot un koordinējot skolas darbu, kā arī sadarbojoties ar personālu, skolēniem un 

viņu vecākiem. Ir noteiktas direktores un vietnieku atbildības jomas, kas atspoguļotas amatu aprakstos. 

Vietnieki iecelti, ievērojot viņu kvalifikāciju, stiprās puses, pieredzi. Organizatoriskā struktūra aptver 

visas darbības jomas. Vietnieki augstā profesionālā līmenī pārrauga savas atbildības sfēras un personāla 

pienākumu izpildi. 
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Vadības sanāksmes ir plānotas, notiek reizi nedēļā, tiek dokumentētas. Vadība nodrošina 

informācijas apmaiņu par pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi. Reizi nedēļā skolas pedagogi un 

darbinieki saņem vadības sanāksmes protokolu izrakstus, lai būtu nepastarpināta, tieša informācijas 

plūsma. Informācijas aprites nodrošināšanai tiek izmantota elektroniskā saziņa. Pēc pedagogu 

pašvērtējumiem var secināt, ka ļoti veiksmīgi tiek izmantota saziņa e-klasē. Ceturtdienu pēcpusdienās 

ir mērķtiecīgi atvēlēts laiks darbam interešu grupās, starpdisciplinaritātes modeļu veidošanai un 

metodiskā darba veikšanai. 

Ir noteikti skolas vadības pieņemšanas laiki. Skolas vadība arī individuāli tiekas ar skolēnu 

vecākiem viņiem pieņemamā laikā. 

Pedagogu darba slodzes sadalītas, ievērojot kvalifikācijas rādītājus, kas noteiktas atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Gandrīz visi pedagogi pašvērtējumos atzīst, ka skolas vadība novērtē viņu labi 

padarīto darbu un zina, ja būs nepieciešamība, sniegs arī atbalstu. 

Stiprās puses kritērijā “Iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība”, noslēdzot 2019./2020. 

mācību gadu: 

• vadība ir pieredzes bagāta un uz izglītības iestādes attīstību vērsta komanda, kura redz iespējas 

un risina problēmas; 

• plānveidīga izglītības procesa pārraudzība. 

Tālākās attīstības vajadzības: 

• regulāri pārskatīt iekšējo normatīvo dokumentu atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. 
 

Kritērijs 7.3. “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām” ZMGnv tiek īstenots atbilstoši 

vērtējumam “ļoti labi”. 

Skolai ir mērķtiecīga un regulāra sadarbība ar dibinātāju - Grobiņas novada domi. Reizi nedēļā 

novada Izglītības nodaļa organizē izglītības iestāžu vadītāju sanāksmes, kurās iespēju robežās piedalās 

arī Domes amatpersonas. Pašvaldības vadība piedalās organizētajos pasākumos, skolēniem ir bijusi 

iespēja prezentēt savus panākumus gan pašvaldības darbiniekiem, gan domes deputātiem. Skolēni 

piedalās dibinātāja organizētos pasākumos, projektos. Notiek sadarbība izglītības iestādes budžeta 

veidošanā un skolas darbības nodrošināšanā. Apliecinājums tam ir skolas materiālās bāzes labais 

nodrošinājums. Veiksmīgi norit sadarbība ar novada Attīstības nodaļu. 

Laba sadarbība ir ar pašvaldības institūcijām – Sociālo dienestu, Attīstības nodaļu, Bāriņtiesu, 

Kultūras nodaļu, Finanšu nodaļu. Profesionāla sadarbība ir ar novada Izglītības nodaļu. 

Skola sadarbojas ar valsts institūcijām - Izglītības un zinātnes ministriju, Valsts izglītības satura 

centru, Izglītības Kvalitātēs Valsts dienestu, Valsts un Pašvaldības policiju, Kurzemes Biznesa 

inkubatoru, u.c., kā arī ar augstskolām - Liepājas Universitāti, RSU. 

Skolai ir liela pieredze sadarbības veidošanā ar izglītības iestādēm Erasmus+ un Nord+ projektu 

ietvaros. Vairākos starptautiskos projektos skola ir bijusi projekta koordinators. 

Ilglaicīga draudzība pedagogiem un skolēniem ir ar Bartuvas skolu Lietuvā, Paikuses pamatskolu 

Igaunijā un Vieluņas liceju Polijā. 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ir atpazīstama, un tai ir augsts prestižs starptautisko 

partneru izglītības iestādēs. 

Stiprās puses kritērijā “Iestādes sadarbība ar citām institūcijām”, noslēdzot 2019./2020. mācību 

gadu: 

• skola ir ieinteresēta un atvērta sadarbībai; 

• ilglaicīga pieredze starptautisko projektu organizēšanā un norisē; 

• vidusskola ir atpazīstama sadarbības partnere Latvijas un starptautiska mēroga projektos. 

Turpmākā attīstības vajadzības: 

• turpināt attīstīt sadarbību ar tuvākās apkārtnes skolām. 


