
Ventspils 3.vidusskola – veselības 

un individuālās attīstības skola 

• Skolēnu skaits: 384

• Skolotāju skaits: 34

• 30 mācību kabineti, moderna 

aktu zāle, sporta komplekss ar 

trenažieru un atlētikas zāli, 2 

datorklases, bibliotēka, skolas 

muzejs, mūsdienīgi aprīkoti 

mājturības kabineti

• Tehniskais nodrošinājums: skolas 

apskaņošanas sistēma, mobilā 

datorklase ar 20 datoriem, 

WiFi, skolas iekšējais tīkls















Centralizēto eksāmenu 

rezultāti
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CE Matemātika
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1.ģimnāzija 2.vidusskola 3.vidusskola 4.vidusskola 6.vidusskola

CE Matemātika (matemātiskā spec. klase)

 86% pamātprasmes

 75% zināšanu 

lietošana 

standartsituācijās

 5-30% produktīvo 

uzdevumu risināšana
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CE Angļu valoda 12.klasē



Valsts eksāmenu rezultāti 9.klasē

Angļu valoda, 
68%

Latvijas vēsture, 
82%Matemātika, 62%

Mazākumtautību 
valoda, 85%

Paradīja labus un izcilus rezultātus
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9.klases skolēnu talakizglītība

Ventspils 3.vidusskola

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija

Latvijas Jūras Akadēmijas
Jūrskola

Ventspils Tehnikums

Rīgas Celtniecības koledža

ST Helens Colleg Cabin Crew
Member (Anglija)
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25%
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12.klases skolēnu talakizglītība

Ventspils Augstskola

RISEBA

RTU

LU

Liepājas Universitāte

RTU Rīgas Biznesa skola

Pforzheim University (Vācija)

Minskas Universitāte

LU Medicīnas koledža

Ventspils Tehnikums



Skolas aktivitātes



Mācību vide



Strūklaku modināšanas svētki

22.04.2017.



Ginesa pasaules rekorda

“Visātrāk un visvairāk cilvēku vienlaicīgi 

iestāda sīpolpuķes” uzstādīšana



Pārventas svētki



Tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu R.Vējoņa 

kungu.

2017.gada 24.februārī mūsu skolas 

vecāko klašu skolēni piedalījās 

tikšanās ar valsts prezidentu, kur 

uzdeva jautājumus un pasniedza 

R.Vējonim foto kolāžu par viņa 

vizīti Ventspils 3.vidusskolā 

2010.gada 22.septembrī projekta 

''Izglītības iestāžu 

energoefektivitātes 

paaugstināšana Ventspils pilsētā'' 

noslēgumā.



Ēnu diena Ventspils pašvaldībā

2017.gada 28.februārī

Kristina Šumska un 

Artjoms Novožeņins

uzskata, ka viņiem 

paveicies kļūt par 

ēnām cilvēkam, kuru 

zina un ciena visa 

valsts, – mūsu pilsētas 

mēram Aivaram 

Lembergam.



DEPUTĀTI ĒNO PEDAGOGUS AR MĒRĶI 

LABĀK IEPAZĪT SKOLOTĀJA DARBU

 Pasaules Skolotāju dienas darba 

plāna ietvaros visā Latvijā 

deputāti ēno pedagogus ar mērķi 

labāk iepazīt skolotāja darbu.

 Ventspils 3.vidusskolu apciemoja 

Ventspils pilsētas domes 

deputāte Ilze Buņķe. 



Viesu pieņemšana

 Skola dalās savos pedagoģiskajos 

atradumos un vadības 

programmās ar viesiem no citam 

skolām Latvijā un ārzemēs.

 Kā vērtīgu profesionāļi atzina 

informāciju par skolas 

administrācijas profesionālās 

kvalitātes monitoringa metodiku 

un analīzi, kā arī vadības 

programmas pedagogu 

pamatkompetenču pilnveidei un 

izglītības iestādes darbības 

pamatideju realizācijai.



Atvērto durvju dienas skolā

 Katru mācību gadu Ventspils 

3.vidusskolā norisinās atvērto 

durvju diena, kuras ietvaros 1.-

5.stundas pie katra skolotāja ir 

atklātas.

 Gan vecāki, gan viesi no citām 

skolām aktīvi apmeklē mācību 

stundas.



Sadarbība ar VNT: mācību ekskursijas, drošību 

dienas



Radošās stundas pie mūsu sadarbības 

partneriem



Karjeras nedēļa



Atvērto durvju dienas

Katru gadu septembrī 

Ventspils 3.vidusskolas 

vidusskolēni kopā ar 

skolotājiem piedalās atvērto 

durvju dienās Valsts 

institūcijās.



Intelektuālās spēles, integrētās stundas



Dalība starptautiskā pasākumā 

HOUR OF CODE

Katru decembri mūsu skolēni 

aktīvi 

strādā code.org platformā, 

pildot dažāda līmeņa 

programmēšanas 

uzdevumus.

https://l.facebook.com/l.php?u=http://code.org/&h=ATPbP-5pc5Y6NRvX47v2SSorPhC5qIJ2AiYudv-Dv10SxEBNCjxZX4wupiabKT8N1i272blhl-B4QV5g0KPpAt9oI2ja2H7GL4J-pcVCDyDa25y4JYAWNAXhNWOA4IfWGptEDfug9qJJRJxkEYc2eQ&enc=AZPvRlOEDtncceuFNSqU5pFnaTFjsTlAyUF_iN0STpQt5QuE6BzWene6iVJRPygX-Z6eYnMcuMU5z9CsJ5aVBsxPiO6Pe4osku5-iaBvsaJKBY3WgTJcKr7-lmSvNMW3qhldzrW8OV3uUQ9-fnf0GmuPfSuuvY4pvgYXFafSZCXN5_dpUWCsT36vvNlZ9t-6mh0CqBItm5Z1VRwePAw5FUkp&s=1


Priekšmetu nedēļas un olimpiādes



Skolas 58.dzimšanas dienas 

svinības



Dziesmu konkurss (novembrī)



Projektu dienas



Tūrisma diena

Katru gadu septembrī tiek 

organizēta tūrisma diena, 

kurā piedalās visi skolēni un 

skolotāji



Olimpiskā diena Sporta un futbola 

diena sākumskolā



Ziemassvētku labdarības koncerts

 Decembra vidū organizējam 

Labdarības Ziemassvētku 

koncertu

 Galvenais ir pateikt paldies 

visiem, kas padara pasauli 

labāku, skaistāku un siltāku



Žēlsirdības 

akcijas



Archery tag

Dažāda veida sporta 

sacensības



Orientēšanās

Organizējam sadarbībā ar 

Latvijas Orientēšanās 

federāciju un paši



Teicamnieku balle



Edurio aptaujas rezultāti



Skolotāju apmierinātības līmenis sadarbībā 

ar skolas administrāciju

 Mērķu izvirzīšana– 96%

 Administrācijas rīcība darba kvalitātes uzlabošanā–

84%

 Skolas mērķtiecīga attīstība – 69%

 Ētikas normas izpilde un datu aprite – 92%

 Administrācijas un skolotāju savstarpējās 

attiecības– 80%

 Informācijas apmaiņa– 84%

 Administrācijas pieejamība – 96%

 Skolotāju dalība skolas darba novērtēšanā– 56%

 Administrācijas un skolotāju sadarbība – 91%



Profesionālās meistarības paaugstināšanas kursu 

organizēšanas kvalitātes vērtējums

(apmierinātības indekss 66%)

Pozitīvas atbildes:

 Profesionālā pilnveide DZM – 94%

 Kursu profesionālā vērtība – 50%

 Kursu ietekme uz aktivitāti – 63%

 Informācijas izmantošana mācību 

procesa pilnveidei – 56%



Tālākizglītība un mācīšanās vienam no otra

 Personiskā profesionālās pilnveides aktivitāte skolā  -

76%

 Profesionālās attīstības kvalitātes satura vērtējums 

(skolā)  - 96%

 Sadarbības vērtējus (skolotājs – skolotājs)  - 96%

 Skolotāju vienotas prasības – 100%

 Savstarpējo stundu vērošanas analīze (skolotāju 

aktivitāte)  - 44%

 IT izmantošana mācību procesā   - 96%

 IT izmantošanas pieejamība – 92%

 Skolotāju aktīva piedalīšanās pilsētas pasākumos  - 32%

 Pilsētas pasākumu un citas profesionālās attīstības 

aktivitātes kvalitāte  - 68%



Mācību procesa un sadarbības ar skolotājiem 

vērtējums (vidusskola)

 Klases atmosfēra - 72%

 Mācību process – 48%

 AS – 64%

 Izpratne – 56%

 Motivācija – 54%



Sadarbības vērtējums mācību procesa ietvaros 

(pamatskola)

 Mācību procesa kvalitāte – 71%

 Klases atmosfēra – 80%

 AS – 79%

 Motivācija – 80%

 Izpratne – 73%


