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2011.gada 5.maijā
2007./2008.mācību gads – turpinājums
Skolas pakļautībā 2007./2008.mācību gadā izmaiņas nav notikušas, tā turpina darboties
Latvijas Republikas Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes un Latvijas Republikas
izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā. Skolu turpina vadīt direktore Vera Šengelija.
2007./2008.mācību gadā mācības uzsāka 551 izglītojamais, mācību gadu pabeidza – 543.
Pirmajā klasē mācības uzsāka 41 skolēns.
Skola turpina realizēt Pamatizglītības mazākumtautības programmas skolas modeli un
2.modeli, Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu un
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,
kuri integrēti vispārējās pamatizglītības iestādē (A un B līmenis, 3.modelis).
2007./2008.mācību gadā tika atvērta apvienotā spec.klase, kurā mācās 8 dažāda vecuma
bērni ar speciālām vajadzībām, klases audzinātājs Genādijs Noskovs.
2007.gadā septembrī skola pensijā pavadīja 4 ilggadējās skolotājas: matemātikas
skolotāju Lidiju Levicku, skolotāju logopēdi Valēriju Panovu, krievu valodas un literatūras
skolotāju Veru Mališevu un angļu valodas skolotāju Ludmilu Černovu.
2007.gada oktobrī tika izveidota skolas interneta mājas lapa www.3vsk.lv, kuru izveidoja
skolotājas V.Kurdjukova un I.Lučina.
2007.gada decembrī par Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda
laureātiem kļuva skolotājas Ludmila Ivanova, Ņina Hrustaļova, Valentīna Ciganko un Ramona
Vagale.
2007.gada 19.decembrī Zilo karogu kustības ietvaros organizētā vispārizglītojošo
mazākumtautību skolu 11. un 12. klašu skolēnu radošo rakstu darbu konkursā “Daba un vide ap
mums” par uzvarētājiem kļuva skolnieces Viktorija Maksimova (11.a klase) un Jekaterina Seraja
(11.b klase). Latviešu valodas un literatūras skolotājām Ivetai Popovai, Ramonai Vagalei un
Inesei Millerei tika izteikta pateicība par atsaucību un ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā un
Zilo karogu kustības ietvaros notiekošā domrakstu konkursa organizēšanā.
2007.gadā skola piedalījās un uzvarēja Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā projektu
konkursā „Bezdarbnieku un darba meklētāju modulārās apmācības organizēšana 2007.gada
2.pusgadā”.
2007.gadā Latviešu valodas apguves valsts aģentūras Eiropas valodu dienai veltītajā
Latvijas skolu skolēnu radošo darbu konkursā „Mana dzimtene – Latvija” par labāko tika atzīts
11.b klases skolnieces Jūlijas Zeļenuhinas darbs, skolotāja R.Vagale. Meitene ieguva arī
Ventspils Inovācijas fonda balvu.

2008.gada janvāra sākumā skolas aktu zālē plīsa centrālās apkures caurule, kā rezultātā
no maija līdz augustam aktu zālē tika veikts kapitālais remonts un apkures sistēmas
rekonstrukcija.
2008.gada „Tatjanas diena- krievu kultūra un izglītība Latvijā” svētku ietvaros rīkotajā
izpildītājmākslas konkursā „Ģimene krievu kultūrā” nominācijā „Vokāli instrumentālais
ansamblis” 1.vietu ieguva krievu tautas instrumentu orķestris „Kaļinka” (4. – 10.kl.), vadītāja
Ludmila Baidarova. 2.vietu nominācijā „Instrumentālā mūzika” ieguva instrumentālistu trio
Viktorija Terjaņika un Vladislavs Terjaņiks (7.klase) un skolotāja Ludmila Baidarova.
Nominācijā „Pedagogi – izpildītāji” 3.vietu ieguva pedagogu vokālais trio: Vera Šengelija,
Anžela Zraičenko un Ludmila Baidarova.
2008.gada aprīlī skola izstrādāja un licencēja Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas
mazākumtautību izglītības programmu.
2008.gada 17.aprīlī Ventspilī ar vizīti ieradās Krievijas Federācijas vēstnieks
A.Vešņakovs ar delegāciju un Latvijas satiksmes ministrs A.Šlesers ar delegāciju. Vizītes
programmas ietvaros viesi apmeklēja Ventspils 3.vidusskolu. Skolā notika vēstnieka
A.Vešņakova tikšanās ar Ventspils iedzīvotājiem.
2008.gada maijā ar atzinības rakstu par dalību Ventspils bērnu un jauniešu talantu
festivālā „Mēs kopā” tika apbalvots krievu tautas instrumentu orķestris „Kaļinka” un tā vadītāja
Ludmila Baidarova.
2008.gada maijā vēstures skolotājai Jeļizavetai Kazarinai Vēstures skolotāju biedrība
izteica atzinību par skolēnu sagatavošanu dalībai starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu
konkursā „Vēsture ap mums”.
2008.gada maijā par Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda laureāti kļuva
skolas direktore Vera Šengelija.
2008.gada 5.jūnijā skolā notika programmas projekta „Valsts atbalsts mazākumtautībām
Latvijā 2008.-2012.gadam” publiskā apspriede „Jaunā iniciatīva mazākumtautību atbalstam”,
kuru organizēja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
2008.gada augustā Ventspils 3.vidusskolas vidusskolēni piedalījās programmas „Jaunatne
darbībā” projektā „Mūsdienu informācijas tehnoloģijas” Bulgārijā, kurā piedalījās jaunieši no 4
ES valstīm: Bulgārijas, Polijas, Itālijas un Latvijas. 3.vidusskolas skolēni prezentēja Latviju,
Ventspili, piedalījās diskusijās par informācijas tehnoloģiju izmantošanu jauniešu ikdienas dzīvē.

2007./2008.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
apbalvoti ar Uzslavas rakstiem:
fizika – Romans Biņkovskis 12.kl., III v.;
ķīmija – Artjoms Kopirins 10.kl., I v.;
matemātika (9.- 12.kl.) – Artjoms Kopirins 10.kl., I v.;
matemātika (5.- 8.kl.) – Viktorija Mamula 5.kl., III v.;
angļu valoda – Anastasija Kozlova 8.kl., III v.;
apbalvoti ar Atzinības rakstiem:
krievu valodā (dzimtā) – Marija Mamčica 5.kl., Jeketerina Seraja 10.kl.
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Dokumentu raksturojums
2011.gadā veikta Ventspils 3.vidusskolas dokumentu sakārtošana un aprakstīšana par
2007./2008.mācību gadu. Tāpat tika aprakstītas lietvedībā turpināmās lietas, kuras tiks nodotas
glabāšanā skolas arhīvā pēc to pabeigšanas datuma.
Pavisam izskatītas 149 lietas.
Sastādīts pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr.1 - turpinājums.
Glabāšanai atstātas 9 lietas: skolas nolikums; darba kārtības noteikumi; mācību gada
darba plāns 2.sējumi; pedagoģiskās padomes sēžu protokoli; skolas direktora rīkojumi izglītības
procesa organizācijas jautājumos; sarakste ar juridiskām personām izglītības procesa
organizācijas jautājumos; pamata un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu tāmes; vispārējās
izglītības iestādes statistiskais pārskats.
Skolas grāmatvedības dokumenti meklējami Izglītības pārvaldes fondā, jo skolai nav
savas patstāvīgas grāmatvedības, finansu norēķini tiek veikti centralizēti.
2007./2008.mācību gada aprakstā nav iekļautas lietas: izglītības programmas un izglītības
programmu licences, skolas reģistrācijas apliecība, skolas un programmu akreditācijas lapas, jo
atrodas lietvedībā.
Darbinieku personālsastāva lietām sastādīts apraksta Nr.2 - turpinājums.
Glabāšanā atstātas 9 lietas – pedagoģisko darbinieku amata apraksti; direktora rīkojumi
pedagogu personāla jautājumos un rīkojumi tehniskā personāla jautājumos; 2008.gadā atbrīvoto
pedagoģisko un tehnisko darbinieku personas lietas, personas kartītes, darba līgumi.
Lietvedībā turpināmās lietas – pedagoģiskā personāla personu uzskaites žurnāls, tehniskā
personāla uzskaites žurnāls; darba līgumu reģistrācijas žurnāli; pedagogu un tehnisko darbinieku
darba grāmatiņu un to ieliktņu reģistrācijas žurnāli, rīkojumu pedagoģiskā personāla un tehniskā
personāla jautājumos reģistrācijas žurnāli; darba koplīgums; tehnisko darbinieku amata apraksti.
Skolēnu personālsastāva lietām sastādīts apraksta Nr.3 - turpinājums.
Glabāšanā atstātas 26 lietas – skolēnu reģistrācijas alfabētiskā grāmata; direktora
rīkojumi par izglītojamiem; mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnāli; akti par stingrās uzskaites
izglītības dokumentu saņemšanu, izsniegšanu un norakstīšanu.
Lietvedībā turpināmās lietas - izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un
reģistrācijas grāmata; izsniegto apliecību par pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmata;
skolēnu reģistrācijas alfabētiskās grāmatas ( Nr.1; Nr.2; Nr.5 – Nr.15).
Mācību kopsavilkuma žurnāliem klašu indeksiem ir atstāta iepriekšējā kārtība un piešķirti
indeksi pēc krievu valodas alfabēta. Skolas dokumenti rakstīti gan krievu, gan latviešu valodā.
Kopā pastāvīgā un ilglaicīgā glabāšanā atstātas 44 lietas, īslaicīgā glabāšanā 89 lietas, 10
gadu glabāšanā 7 lietas.

V.Šengelija

Direktore

Izziņu sastādīja lietvedības sekretāre

L.Vaska
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