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2019. gada 1.septembrī 

Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums  

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 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. 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 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. 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas ēka Grobiņā celta 1933., 1960., 2015. 

gadā. 1986. gadā nodota ekspluatācijā piebūve, kurā bez klašu telpām ir liela sporta zāle un 

bibliotēka. Vakaros izglītības iestādes telpas izmanto Aizputes novada vidusskolas mācību 

procesa nodrošināšanai, bet sporta zāli nodarbībām izmanto Liepājas rajona Sporta skola. 

Izglītības iestādes ēka Kapsēdē tika atvērta 1983.gada 1.septembrī ar plašām un gaišām telpām, 

lielu sporta un aktu zāli, specializētiem mācību kabinetiem. No atvēršanas svētkiem, skola glabā 

ar atmiņu stāstiem bagāto „Ābeci”. Šodien telpas izmanto Grobiņas Mūzikas un Mākslas skola, 

kā arī pašvaldības veselīga dzīvesveida piekritēji vakaros pieskandina sporta zāli. Trešā vieta ir 

Bārtā, kur jau 1921. gadā  sāka vākt līdzekļus skolas celtniecībai – rīkoja bazārus, teātra izrādes, 

koncertus. 1923. gadā lika skolai pamatakmeni. 1925. gadā svinīgi atklāj Bārtas skolu – sākumā 

skolā strādāja 4 skolotāji. Mācījās ap 130 skolēnu. 1944./1945. m.g. mācības skolā nenotika, jo 

atradās tieši frontes joslā. Pēc kara skolas ēka bija stipri izpostīta, bet ar bārtenieku palīdzību 

skolā mācības uzsāka jau1945. gada 18. oktobrī.. 

Grobiņas novadā atrodas trīs pirmsskolas izglītības iestādes, Skolēnu interešu centrs un 

Pieaugušo izglītības centrs, no 2012./2013. mācību gada darbu uzsāka Mākslas un mūzikas 



skola. Grobiņā darbojas Liepājas rajona Sporta skola, kas apvieno visus 8 novadus, kas pirms 

novadu reformas ietilpa Liepājas rajonā. 

Grobiņas novadā dzīvo nepilni 10000 iedzīvotāji, Grobiņas pilsētā 4300, novada platība 

ir 490,2 kvadrātkilometri.  

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

7. līdz 9. klašu grupā arī no Liepājas 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. 

 

Piedāvātās izglītības programmas un izglītojamo sadalījums pa izglītības programmām 

2019.gada 1.septembrī 

Izglītības programma 
KOPĀ 

1.-12.klasē 

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

programma (11014111) 
105 

Pamatizglītības programma (21011111) 641 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās 

traucējumiem (21015611) 
28 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem (21015811) 
8 

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

programma (23014111) 
29 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

(31011011) 
37 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

programma (31013011) 
44 

Kopā: 892 

 

Darbinieku kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji 

Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā mācību procesu nodrošina 116 pedagogi. 103 

sievietes, 13 vīrieši. No tiem 73 pedagogiem šī ir pamatdarba vieta. 

 

Pedagogu kvalitatīvais sastāvs 

Pedagogi 2019./2020.m.g. 

Kopā 116 

t. sk. ar augstāko pedagoģisko izglītību 112 



Pedagogi 2019./2020.m.g. 

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 7 19 

4. pakāpe 0 - 

5. pakāpe 3 - 

 

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

logopēdes, pedagogu palīgi, karjeras konsultantes, bibliotekāres un medicīnas māsas. 

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

izglītības jomā un saimnieciskās struktūrvienības vadītājs. 

 


