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VĒSTURISKĀ IZZIŅA
Ventspilī
2011.gada 15.jūnijā
2008./2009.mācību gads – turpinājums
Skolas pakļautībā 2008./2009.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.
2008./2009.mācību gadā mācības uzsāka 524 izglītojamie, mācību gadu pabeidza – 501.
Pirmajā klasē mācības uzsāka 42 skolēni.
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).
2008./2009.mācību gadā skola uzsāk realizēt Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas
mazākumtautību izglītības programmu un 2008.gada 1.septembrī tika atvērta 7.c klase ar 14
skolēniem.
2008.gada septembrī skolotājas Ņina Hrustaļova, Svetlana Slobodjaņuka un Nataļja
Smirnova iesaistās Eiropas sociālā fonda projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.
2008.gada septembrī Eiropas Valodu dienas ietvaros izsludinātajā literāro darbu konkursā
„Mana valoda ir mans gods” piedalījās 9.klases skolniece Diāna Buinova un 12. klases skolniece
Marija Tihomirova un viņu darbi tika iekļauti grāmatā „Mana valoda ir mans gods”.
2008.gada 19. – 26.oktobrim 11.klases skolēni Artjoms Kopirins, Sergejs Karabanovs,
Staņislavs Rinkevičs, 12.klases skolniece Kristīne Janusa un angļu valodas skolotāja Nataļja
Smirnova piedalījās programmas „Jaunatne darbībā” projektā „Iepazīsim viens otru” Turcijas
pilsētā Adana. Projektā piedalījās jaunieši no Lietuvas, Slovākijas, Latvijas un Turcijas, kuri
padalījās savās zināšanās par Eiropas Savienību un diskutēja par Turcijas iestāšanos Eiropas
Savienībā.
2008.gada 29.oktobrī vēstures skolotāja Jeļizaveta Kazarina bija uzaicināta pie Latvijas
Valsts prezidenta V.Zatlera Rīgas pilī uz Latvijas Vēsturnieku komisijas rakstu 23.sējuma
„Holokausta pētniecības problēmas Latvijā” prezentāciju, jo grāmatā iekļauti materiāli, kurus
savākusi skolotāja un viņas skolēni.
2008.gada decembrī par Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda laureātiem
kļuva skolotājas Ņina Hrustaļova un Valentīna Golovko.
2008.gada 20.decembrī 12.klases skolniece Jekaterina Seraja ieguva 1.vietu interneta
bibliotēkas „Atlants.lv” rīkotajā Vislatvijas eseju konkursā „Eseju maratons 2008” par tēmu „Es
Latvijā”, kurā piedalījās 537 bērni un jaunieši no 172 Latvijas skolām. Atzinības rakstu saņēma
arī latviešu valodas skolotāja Ramona Vagale par audzēkņa sasniegumiem eseju konkursā.
2008.gadā Latviešu valodas apguves valsts aģentūras (LVAVA) gadskārtējā Latvijas
skolēnu sacerējumu konkursā piedalījās 12.klases skolniece Jekaterina Seraja un viņas literārais
darbs tika publicēts LVAVA kalendārā 2009.gadam.

2009.gada „Tatjanas diena- krievu kultūra un izglītība Latvijā” svētku ietvaros rīkotajā
konkursā „Svētku tēma krievu kultūrā” izpildītājmākslas konkursā nominācijā „Instrumentālā
mūzika” skolas krievu tautas instrumentu orķestris „Kaļinka” (4. – 7.kl.) ieguva 2.vietu;
akardeonistu kvartets – 5.klases skolnieki Maksims Lastočkins, Arturs Ameļins, Vjačeslavs
Malahovs un skolotāja Ludmila Baidarova, ieguva 3.vietu; stīgu trio – 8.klases skolnieki
Viktorija Terjaņika, Vladislavs Terjaņiks un vecāks Sergejs Masļeņņikovs kļuva par konkursa
laureātiem. Nominācijā „Krievu folklora” folkloras ansamblis „Zdravica” (skolas audzēkņi,
pedagogi un vecāki) ieguva Gran Pri. Nominācijā „Pedagogi izpildītāji” pedagogu trio – Vera
Šengelija, Anžela Zraičenko un Ludmila Baidarova ieguva 2.vietu. Pētniecisko darbu konkursā
nominācijā „Mani radu raksti” 7.klases skolnieks Marks Etjens Balunovs ieguva 2.vietu;
nominācijā „Krievu likteņi” 8.klases skolniece Jevgenija Žukovska ieguva 2.vietu un 12.klases
skolniece Anna Sindjajeva kļuva par konkursa laureāti. Vizuālās mākslas skolotājs Boriss
Moisejevs tika apbalvots ar laureāta diplomu par aktīvu dalību zīmējumu konkursā „Svētku tēma
krievu kultūrā”.
2009.gada 7.februārī skola svinēja savu 50 gadu jubileju. Par godu jubilejai skolā no
29.01.2009. līdz 07.02.2009. notika dažādi pasākumi: svētku nedēļas atklāšana ar dažādiem
interaktīviem pasākumiem un svētku salūtu skolēniem; dāvanu un pārsteigumu diena „Pati
labākā gada diena”; svētku koncerts „No sirds uz sirdi” pensionāriem un skolas tehniskajam
personālam; sporta svētki „Ceļā uz Olimpu”; svētku klases stundas „Daudz laimes dzimšanas
dienā” un Balonu karnevāls – krāsainu balonu salūts. Skolēniem un skolotājiem bija pasūtīta
dzimšanas dienas torte cipara 50 formā. Svētku nedēļa noslēdzās ar svinīgo koncertu Ventspils
Olimpiskajā centrā, kā arī ar absolventu tikšanos un balli skolā un svētku salūtu. Ventspils
pilsētas dome skolai jubilejā dāvāja skolas krievu tautas instrumentu orķestrim „Kaļinka” jaunus
mūzikas instrumentus - profesionālo ksilofonu un divas mandolīnas; jaunus kostīmus orķestrim
un korim; skolas aktu zālei jaunus krēslus un apskaņošanas, projekcijas vadības, gaismas
mūzikas sistēmas. Par godu jubilejai tika izdota grāmata „Ventspils 3.vidusskolai 50”, izgatavoti
suvenīri – lodīšu pildspalvas ar uzrakstu „Ventspils 3.vidusskola” un kabatas kalendāri
2009.gadam ar skolas fotogrāfiju.
No 2009.gada 1.aprīļa skolai jauna e-pasta adrese: 3.vidusskola@ventspils.gov.lv .
2009.gadā no 2. – 12.aprīlim sadarbības projekta starp Latvijas Franču valodas skolotāju
asociāciju un Francijas Asociāciju ARAPEN ietvaros franču valodas skolotājs Genādijs Noskovs
pavadīja skolēnu grupu uz Franciju, kur skolēni ne tikai apskatīja Franciju, bet arī mācījās franču
valodu.
2009.gadā no 7. – 9.aprīlim notika skolēnu daiļrades starptautiskais festivāls ART-turnīrs
uz kruīza prāmja „Silja Festival Tallink” maršrutā Rīga – Stokholma – Rīga”, kurā nominācijā
„Dance Song” 7.klases skolniece Tamāra Šalgina ieguva 2.vietu un Alīna Zagorodņuka ieguva
3.vietu.
2009.gadā no 19. – 24.aprīlim NordPlus programmas Latvijas - Zviedrijas projekta
„Healt” ietvaros skolotāju pieredzes apmaiņas vizītē skolā viesojās skolotāji no Zviedrijas
pilsētas Gēteborgas. Viesošanās laikā viesi apmeklēja mācību stundas, iepazinās ar skolu, pilsētu
un apsprieda skolēnu veselības saglabāšanas un nostiprināšanas problēmas. Savukārt skolas
direktore Vera Šengelija un direktores vietnieces Ludmila Piņkova un Larisa Orlova 2009.gada
maijā devās atbildes vizītē uz Gēteborgu.
Gada skolēna titulu 2009.gadā ieguva 12.klases skolniece Jekaterina Seraja.
2008./2009.mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji
apbalvoti ar Uzslavas rakstiem:
krievu valoda (dzimtā) 5.- 7.kl. – Alina Bondarčuka 5.kl., II v.; Viktorija Mamu;a 6.kl., III v.;
fizika – Nataļja Grudiņina 12.kl., II v.; Artjoms Kopirins 11.kl., III v.;
ķīmija – Andrejs Kozlovs 9.kl., I v.; Inna Nasira 12.kl., I v.; Artjoms Kopirins 11.kl., II v.;
matemātika (9.- 12.kl.) – Artjoms Kopirins 11.kl., III v.;
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matemātika (5.- 8.kl.) – Alina Zagorodņuka 7.kl., II v.;
vizuālā māksla – Jekaterina Cvetkova 2.kl., I v.; Roksolana Amarova 4.kl., II v.; Jeļena
Žavoronkova 5.kl., III v.; Dmitrijs Jančinskis 7.kl., III v.;
kultūras vēsture – Nataļja Grudiņina 12.kl., II v.;
vēsture – Jūlija Zeļenuhina 12.kl., II v.; Inna Nasira 12.kl., III v.;
krievu valoda (dzimtā) 10.-12.kl. – Anželika Ignāce 10.kl., II v.; Jūlija Zeļenuhina 12.kl., II v.;
Inna Nasira 12.kl., III v.
apbalvoti par labiem rezultātiem:
bioloģija – Inna Nasira 12.kl;
latviešu valoda (mazākumtautību skolām) – Viktorija Terjaņika 8.kl.;
krievu valodā (dzimtā) – Tatjana Ļizunkova 5.kl.;
mājsaimniecība (par mājas darbiem) – Marija Mamčica 7.kl.; Oļesja Kuļikova 9.kl.
Skolēnu sasniegumi sportā
2009.gada 24.janvārī 12.klases skolnieks Sergejs Paradņiks Latvijas čempionātā
teikvando izcīnīja zelta medaļu.
2009.gada 17.martā Ventspils pilsētas skolu sacensībās volejbolā 1993.gadā dzim.
meitenēm un zēniem Ventspils 3.vidusskolas gan zēnu, gan meiteņu komandas ieguva I vietu.
2009.gada 7.maijā Ventspils pilsētas skolu sacensībās „Pavasara kross” 1993. –
1994.gadā dzimušiem jaunietēm un jauniešiem Ventspils 3.vidusskolas komanda ieguva III
vietu.

Dokumentu raksturojums
2011.gadā veikta Ventspils 3.vidusskolas dokumentu sakārtošana un aprakstīšana par
2008./2009.mācību gadu. Tāpat tika aprakstītas lietvedībā turpināmās lietas, kuras tiks nodotas
glabāšanā skolas arhīvā pēc to pabeigšanas datuma.
Pavisam izskatītas 163 lietas.
Sastādīts pastāvīgi glabājamo lietu apraksta Nr.1 - turpinājums.
Glabāšanai atstātas 6 lietas: 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; vispārējās izglītības iestādes
statistiskais pārskats.
Skolas grāmatvedības dokumenti meklējami Izglītības pārvaldes fondā, jo skolai nav
savas patstāvīgas grāmatvedības, finansu norēķini tiek veikti centralizēti.
2008./2009.mācību gada aprakstā nav iekļautas lietas: skolas nolikums; 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 – tehnisko darbinieku amata apraksti; direktora rīkojumi
pedagogu personāla jautājumos un rīkojumi tehniskā personāla jautājumos; 2009.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.
Skolēnu personālsastāva lietām sastādīts apraksta Nr.3 - turpinājums.
Glabāšanā atstātas 28 lietas – direktora rīkojumi par izglītojamiem; mācību sasniegumu
kopsavilkuma žurnāli; akti par stingrās uzskaites izglītības dokumentu saņemšanu, izsniegšanu
un norakstīšanu.
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Iesākta jauna izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas
grāmata un izsniegto apliecību par pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmata.
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 9.klašu indeksiem ir atstāta iepriekšējā kārtība un
piešķirti indeksi pēc krievu valodas alfabēta.
Ir izveidots patstāvīgi glabājamo vienību apraksts Nr.4, kurā uzskaitītas vēsturiski
interesantas lietas. Lietas atspoguļo skolas vēsturi 50 gadu garumā. Hronoloģiskie ietvari no
1959.gada līdz 2009.gadam.
Aprakstā ir iekļautas 8 lietas, kuras uzskaitītas pēc nominālā principa. Glabāšanai atstāta
grāmata „Ventspils 3.vidusskolai 50”. Grāmatā aprakstīta skolas vēsture, skolotāju un skolēnu
sasniegumi ar plašu fotogrāfiju klāstu. Grāmatas idejas autore ir skolas direktore V.Šengelija,
grāmatas autori V.Šengelija un skolotājs G.Noskovs, konsultanti L.Ivanova, L.Piņkova
(direktores vietnieces izglītības jomā), N.Matjušenko (kultūras vēstures skolotāja), A.Zraičenko
(mūzikas skolotāja), J.Fiļippova (krievu valodas un literatūras skolotāja), grāmatas projekta
maketētāja I.Lučina (direktores vietniece informātikas jomā), tehniskais izpildītājs V.Kurdjukova
(informātikas un mājturības skolotāja). Grāmatas noformējumam izmantoti skolas skolēnu
zīmējumi un vizuālās mākslas skolotāja B.Moisejeva personiskie darbi.
Glabāšanai nodoti datu nesēji DVD formātā ar filmu un fotogrāfijām par Ventspils
3.vidusskolas 50 gadu jubilejas svētku koncertu. Fotogrāfijas ir JPG formātā, diska apjoms ir
3,65 GB un tajā ir 795 fotogrāfijas, kuru autors ir Anatolijs Popeluha. Filma ir Winamp formātā,
diska apjoms – 3,43 GB, tajā ir svētku koncerta 1. un 2.daļa, filmu uzņēma 11.klases skolnieks
Dmitrijs Migunovs. Glabāšanā atstāts kabatas kalendārītis 2009.gadam ar skolas fotogrāfiju, kā
piemiņas dāvana jubilejas svētku pasākuma dalībniekiem.
Tāpat glabāšanā ir atstātas ziņas par skolēnu dalību konkursos un izkopējumi no publisko
ziņu avotiem, grāmatām un kalendāriem ar viņu literārajiem darbiem.
Skolas dokumenti rakstīti gan krievu, gan latviešu valodā.
Kopā pastāvīgā un ilglaicīgā glabāšanā atstāta 51 lieta, īslaicīgā glabāšanā 106 lietas, 10
gadu glabāšanā 6 lietas.
V.Šengelija

Direktore

Izziņu sastādīja lietvedības sekretāre

L.Vaska
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