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Druvas vidusskola — vieta, kur izaugt

Sergejs Beļkevičs, 
Druvas vidusskolas direktors

Sakārtota vide, labs aprīkojums, 
iespēja pamēģināt, profesionāls 
padoms, draudzīgs pamudinājums 
un atbalsts, bet kādreiz kāds 
stingrāks vārds – tie visi ir 
ļoti nozīmīgi faktori mūsu 
izaugsmē. Atļaušos apgalvot, ka 
Druvas vidusskolā šie faktori ir 
koncentrējušies vienuviet. Par to 
liecina daudzie skolēnu sasniegu
mi gan ikdienas mācību darbā, 
gan valsts pārbaudes darbos un 
visdažādākajās skatēs un konkur
sos. Gandrīz 70% no visiem 
skolēniem ir guvuši panākumus 
ārpus skolas. Šajā avīzē pat 
nevaram visus nosaukt. Bez 
gudriem, atbildīgiem, nesavtīgiem 
skolotājiem tas nebūtu iespējams.
Skola visu laiku ir kustībā, 
attīstībā, meklējot jaunas iespējas 
gan skolēniem, gan skolotājiem.
Esam gandarīti par multimediju 
programmas ieviešanu vidusskolā. 
Skolēnu gatavoto videofilmiņu, 
fotogrāfiju, afišu veidā redzam pir
mos augļus. Jēgpilni pielietot IKT 
jaunākās iespējas mācamies arvien 
mazākās klasēs, bet programmēt 
spēļu veidā sākam jau 4.klasē.
Esam gandarīti par uzvaru  
SAMSUNG Skola nākotnei kon 
kursā, gūstot apliecinājumu savai 
varēšanai. Izstrādātā 3 gadu pār
maiņu projekta realizācija mā  cību 
procesu padarīs mūsdienīgāku, 
vai  rāk vērstu uz skolēna at 
tīstību. Bet izcīnītie 10000 euro  
Samsung tehnoloģiju iegādei būs 
tam milzīgs atbalsts.
Ar novada pašvaldības atbalstu 
šogad jaunu jumtu un alternatīvo 
(ar zemes siltuma sūkni) apkuri 
saņems skolas kopmītnes. Labāk 
jutīsies skolēni, būs lētāka apkure, 
vairāk līdzekļu varēsim atvēlēt 
mācību procesam.
Šogad mācību gads noslēdzas arī 
ar citām priecīgām ziņām – no
vada dome akceptējusi, ka visi 
vidusskolēni, neatkarīgi no dzīves
vietas, tagad saņems pilnu ceļa iz
devumu kompensāciju, bet gada 
noslēgumā mācībās paši čaklākie 
saņems 100 euro naudas balvas!
Atcerēsimies: Mēs varam kaut ko 
mainīt tikai tad, ja maināmies paši.
Paldies visam skolas kolektīvam 
un mūsu atbalstītājiem par vēl  
vienu lielisku gadu! Skaistu vasaru!

Informatīvi izglītojoša avīze par laimi, prieku un sadarbību izglītībā, bērnu audzināšanā un kopā dzīvošanā

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē:
1. vieta Sintijai Plācei (skolotāja Dace Lāva). 
Strapnovadu vizuālās mākslas olimpiādē:
1. vieta Sintijai Plācei, Katei Vīndedzei, 2. vieta Kristai Gabrielai Robai, 
Elizabetei Vilnei, atzinība Agnesei Skrebelei, Akselam Baltiņam, Elīnai 
Novadai, Paulai Demiterei (skolotājas Dace Lāva un Ilga Otto).
Kurzemes reģiona mājturības un tehnoloģiju I olimpiādē:
1. vieta Elīnai Hremenkinai (skolotāja Z. Sileviča).
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju II olimpiādē:
1. vieta Ģirtam Brucim, atzinība Tomam Opeltam (skolotājs A. Ozolnieks).

Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē:
2. pakāpe Alisei Osei (skolotāja Inese Zīrupa), 3. pakāpe Jolantai 
Brokai (skolotāja Sandra Burve).
Kurzemes reģiona 6. zinātniskajā konferencē:
1. pakāpe J.Brokai (sk. S.Burve), A.Osei (sk. I.Zīrupa), L.Ķeirei (sk. I.Otto),
2. pakāpe R.Arājai (sk. D.Lāva) un atzinība P. Kalniņam (sk. S.Burve).
Starpnovadu zinātniskajā konferencē: 
1. pakāpe J.Brokai (sk. S.Burve), A. Osei (sk. I. Zīrupa), R. Arājai (sk. D.Lāva), 
2. pakāpe L.Ķeirei (sk. I. Otto), P. Kalniņam (sk. S. Burve), A. Andriekus,  
A. Ozolai (skolotāja L. Kaļišuka);
Starpnovadu pētniecisko darbu konferencē nominācijas ieguva:
A. Balandīna (skolotāja L. Liepa), A. Virbickis (skolotājs A. Tērauds), K. Roba,  
B. Dīriņa (skolotāja L. Dace), L. Hmeļņicka (skolotāja S. Blūma), Ģ. Brucis,  
M. Brucis (skolotāja I. Zīrupa).

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:
1. vieta Rūdolfam Prūsakam (L. Beļkeviča), Artūram Bartkevičam-
Valdmanim, Rinaldam Kuģim (skolotāja A. Dukāne), 2. vieta Mārcim 
Kaļišukam (skolotāja L. Beļkeviča), 3. vieta Jānim Laubergam (skolotāja 
A. Dukāne),  Ivo Stepiņam (skolotājs Ģirts Šatats), atzinība Linardam 
Hremenkinam, Justīnei Ševelei (skolotāja A. Dukāne).
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes trešajā posmā: 
1. pakāpe Paulai Dēvicai (skolotāja S. Burve).
Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē: 
1. vieta Līvai Vidžupai (skolotāja I. Koreņika), Jolantai Gundegai Brokai 
(skolotāja L. Kaļišuka), Rutai Kurpniecei (skolotāja S. Burve), 2. vieta 
Evelīnai Baltiņai (skolotāja I. Otto), Marikai Krauzei (skolotāja  
L. Kaļišuka), 3. vieta Alisei Bērziņai (skolotāja S. Blūma), Alisei Osei (skolotāja 
L. Kaļišuka), atzinība Katei Vīndedzei (skolotāja Z. Sileviča), Karlīnai 
Rumjancevai, Paulai Dēvicai (skolotāja S. Burve), Aigai Andriekus (skolotāja 
L. Kaļišuka), Mārcim Kaļišukam (skolotāja I. Koreņika), Līvai Hmeļņickai 
(skolotājas S. Blūma, I. Koreņika).

16. valsts  ekonomikas olimpiādē un starpnovadu ekonomikas 
olimpiādē: 1. pakāpe Rinaldam Kuģim (skolotāja Džineta Rubule)
Starpnovadu matemātikas olimpiādē:
1. vieta Jānim Laubergam (skolotāja A. Jankovska), Eduardam Vimbsonam 
(skolotāja S. Ķeire), 3. vieta Rinaldam Kuģim, Rūdolfam Ceimerim 
(skolotāja A. Jankovska), Jūlijai Šeibakai (skolotāja S. Ķeirei), atzinība 
Marikai Krauzei (skolotāja A. Jankovska), Kristapam Krauzem (skolotāja  
S. Ķeire), Paulai Demiterei (skolotāja R. Gulbe), Gustavam Pelcam 
(skolotāja Dz. Januze), Viesturam Pūnem (skolotāja I. Otto).
28. valsts informātikas (programmēšanas) olimpiādē:
3. vieta Rinaldam Kuģim, atzinība Varim Vecpuisim.
Starpnovadu informātikas  (programmēšanas) olimpiādē:
1. vieta Varim Vecpuisim, 2. vieta Rinaldam Kuģim, atzinība Mārcim 
Kaļišukam (skolotāji M. Frolovs, J. Gruzis, N. Svētiņš, I. Atteka).
Starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē:
2. vieta Mārcim Kaļišukam, atzinība Eduardam Vimbsonam (skolotājs  
N. Svētiņš).

Starpnovadu fizikas olimpiādē:
1. vieta Rinaldam Kuģim, Sandim Lagzdiņam, 2. vieta Dāvim Vilemsonam,
3. vieta Klāvam Konrādam (skolotāja Zinta Šķirmante).
32. valsts ģeogrāfijas olimpiādē:
atzinība Rinaldam Kuģim (skolotājs Juris Levics).
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:
1. vieta Rinaldam Kuģim (skolotājs Juris Levics), 
Starpnovadu ķīmijas olimpiādē:
atzinība Jānim Laubergam (skolotāja Inese Zīrupa).
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:
atzinība Renāram Kalniņam, Rinaldam Kuģim (skolotāja I. Ādlere).

Starpnovadu Latvijas un pasaules vēstures olimpiādē:
2. vieta Rinaldam Kuģim Iskolotājs A.Tērauds).
Starpnovadu kombinētajā olimpiādē:
3. vieta Katei Vīndedzei (skolotāja Z. Sileviča).

gandarījums, vienkārši = pateicība 
Tam Augstākajam par iespēju sa
tikt šādus skolēnus, būt kādu laiku 
kopā, būt kaut kur tuvumā... Kad 
dzīve saved kopā ar gaišiem cilvē
kiem, ar motivētiem, kaut ko sas
niegt gribošiem jauniešiem – ķer 
mirkli un baudi to! Šāds DARBS 
neatņem spēkus, – tikai dod!
Juris Levics
Darbs ar talantīgiem skolēniem –  
tas ir augstāks domu lidojums, kad  
vairs nav nepieciešams skaidrot  
vienkāršas lietas. Te arī nav jābai  dās 
atzīt, ka ne visas atbildes zini pats. 
Kopā meklējam risinā  jumu. Žēl,  
 ka brīvu laiku kopīgai strādāšanai 
atrast ir grūti, jo visi, kas kaut ko 
dara, ir ļoti noslogoti.
Zenta Sileviča
Darbs ar talantīgu skolēnu liek pa
šai sasparoties, maksimāli koncen
trēties, iedziļināties tēmās, sekot 
līdzi visam jaunajam. Es augu un 
attīstos reizē ar bērnu. Katrs panā
kums dod prieku un enerģiju turp
mākajam darbam. 
Inese Zīrupa
Strādāt ar talantīgiem skolēniem ir 
bauda, jo viņi spēj ieklausīties, apzi 
nīgi izpildīt veicamos darbus, ir ra 
  došs. Šie jaunieši ir ar lielām darba 
spējām un augstiem mērķiem, kuru  
sasniegšanai gatavi pielikt daudz 
pūļu. Sadarbībā vieglāk gūt panā
kumus.
Normunds Svētiņš
Man strādāt ar talantīgu bērnu no
zīmē iespēju sajust, ka daru to, kas 
man patīk!
Jānis Gruzis 
Man darbs ar talantīgu skolēnu 
nozīmē iespēju palīdzēt atrast vi
ņam nākotnes profesiju vai dzīves 
aicinājumu un to izkopt, iemīlēt.
Dace Lāva
Darbs ar talantīgiem skolēniem 
mākslā ir kopīgs domāšanas un ra      
došais process. Parasti tehnikas ziņā  
šie skolēni ir labā līmenī un darba 
procesā tiek «ražoti» un izstrādāti 
dažādi ideju varianti, kas ir neprog    
nozējams un interesants process.
Džineta Rubule
Savas profesionalitātes apzināša 
nās, kurā saredz darba augļus.
Mārtiņs Frolovs
Mācīšana man māca, kā nekad 
nepārstāt mācīties. Cilvēks ir dzīvs 
tik ilgi, cik ilgi viņš mācās.

Kas ir panākumu atslēga?

Rinalds Kuģis, 12. e klase
Nevajag uztraukties un raizēties 
par neveiksmēm, jāraizējas par ie
spējām, kuras palaižam garām un 
pat necenšamies izmantot. Visu 
lielo veido mazas daļiņas, tā arī 
panākumus var gūt soli pa solim. 
Veiksme + darbs + talants = rezultāts. 
Cenšos izpildīt maksimumu, cit
reiz esmu tuvāk virsotnei, citreiz 
ne, taču neesmu sevi pievīlis, do
doties uz to. Mēs neko neiegūstam, 
ja melojam un maldinām sevi. Ir 
jāuzstāda augsti mērķi – kaut vai 
tos nesasniegsim, procesā  sasnieg
sim daudzus mazākus. 
Sintija Plāce, 11.e klase
Mana panākumu atslēga ir savu 
spēju apzināšanās un to prasmīga 
pielietošana ikdienā un olimpiādēs. 
Elīna Hremenkina, 9.re klase
Darbs, mērķtiecība un uzcītība – tā 
mana panākumu atslēga! Panā
kumi ceļ manu zināšanu līmeni un 
uzlabo manu paš novērtējumu. 
Alise Ose, 11.d klase
Pats galvenais ir tikt pie rezultāta 
un kaut ko sasniegt. Protams, liels 
ir ģimenes un skolotāju atbalsts.
Esmu kļuvusi pašpārliecinātāka. 
Šie sasniegumi mani motivē iegūt 
vēl citus augstus sasniegumus arī 
turpmāk, un es vairs nebaidos uz
stādīt augstus mērķus. 
Paula Dēvica, 12.h klase
Mana panākumu atslēga ir laba 
loģiskā domāšana. Tā arī ir viens 
no maniem galvenajiem palīgiem 
izaugsmei.
Jolanta Gundega Broka, 11.e klase
Man nav tādas vienas panākumu 
atslēgas. Panākumi ir kā skaista 
telpa, kam durvīs ir  liela slēdzene, 
kurā jāieliek vairākas pareizās at
slēgas – pareizais skolotājs, gēni, 
vide, audzināšana un vēl un vēl. 
Tikai tad šīs durvis tiek atvērtas.
Skolēnam par gūtiem panākumiem 
ir liels prieks, tādēļ gandarījums 
par paveikto ir kā stimuls darīt vai
rāk un justies lepnam par padarīto.

Ko skolotājam nozīmē darbs ar 
talantīgu skolēnu?

Sandra Burve
«Ko nozīmē DARBS AR TALAN
TĪGU SKOLĒNU?» – Nu no     
teikti – ne DARBS... Tas ir prieks, 

Lepojamies ar skolēniem un viņu skolotājiem! 
Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu!

Valsts un Kurzemes reģiona laureāti  

Valsts un Kurzemes reģiona olimpiāžu laureātu un 
viņu skolotāju viedoklis
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sev ir grūti, jo citu idejas dažkārt 
šķiet labākas. Taču mēs sevi uz to 
mudinām, jo improvizācijā pastāv  
iespēja mēģināt vēlreiz.

Niks Tamsons,
vidusskolas teātra sporta  
komandas improvizators

Teātra sports ir ne tikai labs laika 
pavadīšanas veids, bet arī nopietni 
treniņi un spriedzes pārpilnas sa
censības. Uzsākot treniņus teātra 
sportā, es sapratu, ka tieši tas man 
ir vajadzīgs. Tas ir apbrīnojami, 
cik daudz cilvēks spēj izdomāt un 
paveikt, iepriekš nezinot, par ko 
viņam būs jāstāsta vai jārāda. 
Pēc pieredzes dažos turnīros es sa
pratu, ka improvizācijā viens nav 
«vilcējs» un galvenais ir komandas 
darbs. Piedaloties turnīros ar tik 
patīkamu komandu, ir prieks vei
dot dažādus tēlus, izspēlēt nepa
rastas situācijas. Ja arī turnīrs vai 
paraugdemonstrējums kaut kas 
nav izdevies, mēs nenokaram gal
vas, jo no kļūdām taču ir jāmācās, 
un tas dara mūs tikai stiprākus. 
Šogad mūsu lietie sviedri treniņos 
un nervu kutināšana turnīros ir 
atmaksājusies, jo pēc valsts fināla 
Bauskā mēs ieguvām iespēju pie
dalīties Dziesmu un deju svētkos, 
kur superfinālā cīnīsimies par 
galveno balvu. Mums tas pirmajā 
sezonā ir liels sasniegums un labs 
uzmundrinājums visai komandai 
turpināt mācīties. 

Ārpusstundu darbs

Mana klase
Liāra Beļkeviča,
7. klases audzinātāja

Skola ir vieta, kur pulcējas daudz 
jaunu cilvēku. Tā ir jaunu cilvēku 
DARBA vieta, un primārais tajā, 
protams, ir mācīšanās. 
Bet skola ir arī mācīšanās atrasties 
kolektīvā – klases biedri, domu
biedri, draugi (bieži vien mūža ga
rumā). Tāpēc ir svarīgi veidot dar
bīgu un saliedētu klases kolektīvu, 
piedalīties un pašiem organizēt 
pasākumus. Lai ir kopīgi piedzī
vojumi, pārdzīvojumi, kļūdas un 
prieki.
7. klase (15 skolēni)  ir viena no 
skolas «dzīvākajām» klasēm – ak
tīvi, skaļi, kustīgi, bet arī sirsnīgi, 
atraktīvi, gatavi piedalīties. Pa
tiesībā, liels izaicinājums au
dzinātājam. Tas liek domāt, ko 
darīt, un izjust patiesu ganda
rījumu, ja izdevies ko paveikt.
Arī šajā mācību gadā kopā atradām 

vairākus interesantus pasākumus. 
Ekskursija pa Saldu kopā ar gidi  
L. Šauli bija gan iepazīšanās ar  
gida profesiju, gan interesantu 
vietu un faktu atklāšana par Saldu, 
ieskaitot kopīgo picērijas apmek
lējumu. 
Gatavojāmies «Ēnu» dienai – 
ka  tram skolēnam pēc iespējas tu
vāk viņa interesēm. Skolēni ļoti 
labprāt izmantoja šo iespēju, un 
šogad vairāki jaunieši jau paši bija 
sarunājuši vietas uzņēmumos.
Ziemsvētkos visiem ir liela steiga, 
tomēr jau otro gadu gatavojām 
mīļas saldumu paciņas un priekš
nesumus Lutriņu veco ļaužu mājas 
iemītniekiem. Priecājos, ka vairāk 
vai mazāk visi bērni atrada laiku 
piedalīties. Pēc stundām paši ce
pām kēksiņus, gādājām saldumus 
un sējām paciņas, iestudējām lu
dziņu, … un arī parunājām par 
savām omēm un vectētiņiem, par 
vecumu un vientulību.
Izdevīgi, ka visi bērni dzīvo  
Druvā un Saldus centrā. Viegli 
realizēt «fik   sās» idejas: ar riteņiem 

Inga Koreņika,
12.h klases audzinātāja

Aprīlis 12.h klasei iesākās ar pavi
sam negaidītu, bet ļoti patīkamu 
ziņu. Portālā eklase tika publicēti 
skolēnu sekmju progresa kon
kursa Mēs varam labāk!, kuru rīko 
Skolas Diena un Eklase, marta re
zultāti. Un bija tik patīkami, ka no 
visām Latvijas skolām 12.h klase 
ierindojās godpilnajā trešajā vietā. 
Skolēni saprata, ka līdz finiša tais
nei palicis pavisam maz. Vēl tikai 
divi mēneši, un mācību gads būs 
noslēdzies. Tas arī lika ļoti saspa
roties, lai savas klases mācību sa
sniegumos panāktu pozitīvas pār
maiņas, gan arī lai neizkristu no 
labāko klašu topa. 
Un klāt jau maijs. Bija palikuši  
pēdējie metri līdz atzīmju izlik
šanai, kā arī konkursa rezultātu 
noskaidrošanai. Un atkal pār 
steigums! E klasē tiek publicēti 

Mēs varam labāk!aizbraukt līdz Pakuļu ezeram,  
februāra vakarā sakurt ugunskuru 
un uzcept desas, aizbraukt uz sli
dotavu, piedalīties orientēšanās sa
censībās, sarīkot klases vakaru vai 
meitenēm papērties pirtiņā.
Šī gada «dullākā» ideja bija 1. ap
rīļa spokošanās un baiļu trases 
veidošana skolas pagrabos. Kas 
to būtu domājis, ka tā prasīs tik 
daudz darba, laika, pacietības un 
prasmes sastrādāties? Bet pēc tam 
4., 5. un 6. klases uzslavas un pal
dies vēstules deva gandarījumu. 
Šeit ne tuvu nav nosauktas visas šī 
gada aktivitātes, bet ikkatrai ir sava 
vērtība. Mēs jau diezgan labi viens 
otru pazīstam, novērtējam plusus, 
rēķināmies ar mīnusiem. Šo akti
vitāšu laikā mēs esam gan kārtīgi 
sarājušies, gan izsmējušies, gan sa
strīdējušies un apvainojušies, gan 
viens otram palīdzējuši. Tas nekad 
tā nebūtu, tikai mācoties stundās. 
Mēs joprojām atrodamies procesā. 
Maniem skolēniem vēl vajadzīgs 
laiks, lai pieaugtu, attīstītu sevi. 
Mums kopā vēl daudz darāmā. 

konkursa «Mēs varam labāk» ap
rīļa rezultāti:
1. vieta Druvas vidusskola 12.h  
klase 7.381% Kurzeme;
2. vieta Daugavpils Valsts ģimnā
zija 12.a klase 2.512% Latgale;
3. vieta Dobeles Valsts ģimnāzija 
12.a2 klase 2.397% Zemgale. 
Ļoti patīkams pārsteigums un fan
tastisks atzīmju kāpums. 
Kaut gan maijā visi jau ir manāmi 
noguruši, mudināju skolēnus vēl 
sakoncentrēt spēkus un kārtīgi 
samācīties noslēguma kontrol
darbiem un eksāmeniem, jo līdz 
mācību gada beigām atlicis tik 
maz.
Kaut gan vēl nav zināms, kādi būs 
rezultāti atzīmju konkursā, tomēr 
ir liels prieks par savu 12.h klasi, 
jo, skolu beidzot, 50% skolēnu  
ir saņēmuši sudraba liecības. Lai 
arī turpmāk nezūd mērķtiecī  gums 
un izdodas sasniegt visu iecerēto!

Sandra Snipke,
kora diriģente

Paldies manam 5.12. kl. meiteņu 
korim  par labāko dāvanu apaļajā 
jubilejā: augstāko vērtējumu –  
44 punktus 2.kārtas koru skatē! 
Tas ir mūsu augstākais sasniegums 
visā koru konkursu vēsturē. Mēs ar 
to ļoti lepojamies!
 «Baltijas valstis brīvību atguva 
ar dziesmu, jo dziesmā ir DAILE, 
GARS un SPĒKS! To ir grūti ap
tvert tiem, kuri paši nekad nav 
izjutuši, kā dziesma var darīt cilvē
kus brīvus. Bet nekas, lai dziesma 
arī turpmāk paliek mūsu slepenais 
ierocis,» tā teica Igaunijas parla
mentārais sekretārs Eiki Nestors 
4. maija svētkos Nacionālajā teātrī 
– Latvijas Neatkarības deklarācijas 

Justīne Ševele,
10.e klase

Dejošana padara ikdienu krāsai
nāku, palīdz  atraisīties un  būt 
atvērtākam, iemāca būt discip
linētākam,  saplānot savu laiku. 
Dejošana iemāca to, ka katram 
cilvēkam ir savs devums, lai deja 
būtu skaista. Lai arī mēģinājumos 
dažreiz šķiet, ka ir ļoti grūti un ro
das vēlēšanās padoties, uzejot uz 
skatuves, saprotam, ko nozīmē īsts 
dejotprieks, gandarījuma sajūta un 

Dziesmas garsTeātra improvizācija – 
vingrināšanās dzīves mākslā
Inguna Vēja,
teātra sporta trenere

Ir vairākas gudrības, kuras, vingri
noties teātra improvizācijā, palīdz 
mums ne vien uz skatuves, bet arī 
dzīvē. Tās bagātina mūsu pieredzi 
jebkurā dzīves posmā.
1. Nepadošanās.
Improvizācija māca kļūdīties, bet 
būt priecīgiem. Būs tādi, kas ne
kļūdīsies, darīs visu pareizi un pa
matoti leposies ar to. Taču skatītājs 
sirsnīgāk novērtēs tos, kuri kļūdī
sies, bet būs priecīgi, nevis pareizi.
Svarīgi neizrādīt to, ka neveiksmes 
situācijā padodas! Tas nerada sim
pātijas. Ja praktizējam, ka padoda
mies, tad tādi arī paliksim. Ja, sa
spēlē kļūdoties, tomēr priecājamies 
un esam laimīgi, tad tādi kļūsim!
2. Esi labs partneris!
Ja liksi savam partnerim uz skatu
ves izskatīties un sajusties labi, tad 
arī pats izskatīsies labi un citiem 
būs patīkami ar tevi spēlēt.
3. Lekt nezināmajā!
Nav viegli uz skatuves teikt «Jā!». 
Sakot «Nē!», mēs esam drošībā, bet 
tad arī nekas nevar notikt. «Jā!»– 
tas nozīmē pārmaiņas, no kurām 
mēs mēdzam baidīties. Svarīgi pa
darīt bailes aizraujošas. Drosme uz 
skatuves (un arī dzīvē) ir tad, kad 
baidāmies, bet ejam uz priekšu tik 
un tā.
4. Uzticēšanās.
Svarīgi uzticēties savām un part
nera idejām, impulsiem. Uzticēties 

25. gadadienā. Un  mēs varam  pil
nībā tam pievienoties. Mežaparka 
lielajā estrādē, vienojoties kopīgā 
dziesmā ar visas Latvijas un ār
zemju latviešu bērnu un jauniešu 
balsīm, var izjust piederību savai 

tautai, būt vienotiem sirdīs un 
garā.  Lai mums visiem kopā iz
dodas to piedzīvot! Aicinu 11. un 
12. jūlijā būt Rīgā un Mežaparkā 
baudīt lielo koru koncertu!
                                                                

patiess prieks par kopā paveikto. 
Tieši tādus ieguvumus un emo
cijas var gūt, dejojot mūsu skolas 
jauniešu deju kolektīvā «Puzurs».
JDK «Puzurs» vieno Druvas vidus
skolas skolēnus un arī absolventus 
jau 24 gadus. Deja dod jaunus 
draugus, aizved uz koncertiem 
dažādās pilsētās, dod iespēju izde
jot stāstus deju svētkos. Arī šogad  
gan «Mazais Puzurs», gan «Pu
zurs» piedalīsies  XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
Rīgā.  «Puzura» dalībniekiem dejas 
skaistums ir ne tikai rakstā, kus
tībā un sajūtās, bet arī vienotībā un  
līdzi būšanā.

Dejot prieks
Juris Zilvers,
sporta skolotājs

Sporta stunda nav tikai kā fiziska 
nodarbe 40 minūšu garumā, bet arī 
laiks, kad celt bērna pašapziņu un 
veicināt pārliecību par savām fizis 
kajām un garīgajām spējām. Tā  tad 
ļoti svarīgi ir mācīt bērnam novēr
tēt savus sasniegumus un uz  stādīt 
jaunus mērķus, balstoties uz sa
viem personīgajiem rādītājiem. Ie   
mācīt izvērtēt savus sasniegumus 
nevis caur zaudējuma vai uzvaras 
kontekstu vai izteikti salīdzināt 
sevi ar kādu citu, bet gan caur savu 
mērķu realizāciju. Zaudējums vai 
uzvara kādās konkrētās sacensī
bās vai stafetēs nav galvenais. Pats 
galvenais bērnu fiziskās aktivitātes 
laikā ir savu personīgo rezultātu 
uz    labošana un attīstīšana, orien
tācija uz procesu, nevis uz gala 
rezultātu. To ir svarīgi saprast kā 
skolotājiem, tā arī vecākiem.
Mūsu skolā bērniem ir labi sa
sniegumi ne tikai mācībās, bet arī 
sporta sacensībās. Pēc manām do 
mām, galvenā panākumu atslēga ir 
bērnu pašapziņas celšana, iedroši
nāšana un pakāpeniska personībās 
attīstīšana. 

Sporta spēks

Teātra sporta komandas

5.-12. klašu meiteņu koris

Jaunatnes deju kolektīvs «Mazais Puzurs»
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Projekti

Ilze Kļava, 
projekta koordinatore

Uz aicinājumu «Nāciet!» septem
brī atsaucās 154 zinātkāri un aktīvi 
skolēni no 13 skolām Saldus no
vadā. Katra mēneša trešajā piekt
dienā Druvas vidusskolā ierodas 
jaunieši, lai pēcpusdienu pavadītu 
radošā, izzinošā un sadarbību veici 
nošā gaisotnē sešās talantu skolās. 
Vispopulārākā šogad izrādījusies 
Kurzemes jauno biologu skola, 
kurā pulcējas vairāk nekā 30 sko
lēnu. I.Ādlere nodarbības vadīt 
aicinājusi gan zooloģijas speciālis
tus, gan mežzini, gan vetārsti. Ļoti 
interesantu nodarbību par cilvēka 
labākajiem draugiem – suņiem, 
novadīja kinoloģe R.Butkus kopā 
ar savu suni Rego. Pavasarī uztura 
speciāliste J.Pavlova mudināja jau
niešus analizēt savu ēdienkarti, ga
tavot veselīgas konfektes un rūpē
ties par sabalansētu uzturu. 
Kurzemes Jauno ģeogrāfu skolā 
J.Levics tradicionāli nodarbina 
skolēnu prātus ar diezgan grūtiem, 
bet ļoti izglītojošiem konkursiem. 
Savukārt, LU Ģeogrāfijas un ze
mes zinātņu fakultātes pasniedzēji 
stāstījuši par putekļu pētīšanu, par 
vēlēšanu ģeogrāfiju, par trokšņu 
mērīšanu u.c. Ģeogrāfi šogad ne
klātienē aizceļojuši uz Kamčatku, 
Stambulu,  Tadžikistānu, Kanādu 
un Somiju. Interesantas nodarbī
bas par vides un ekoloģijas  prob
lēmām novadīja ģeogrāfes, Druvas 
vidusskolas absolventes – Kris
tiāna Griķe un Linda Uzule.
Programmētāju skolā rudenī mā
cības uzsāka 23 skolēni – pārsvarā 
no 5.6.kl. N.Svētiņa pieredze 
rāda, ka tikai tie, kuri mājās pat
stāvīgi trenējas, ar laiku var kļūt 
par pilntiesīgiem Kurzemes jauno 
programmētāju  skolas dalībnie
kiem. Aprīļa nodarbībā piedalījās 
13 skolēni, kuri mācību gada laikā 
bija sapratuši, ka viņiem tiešām 
patīk programmēt! 
Jauno matemātiķu skolā šogad 
izveidotas divas grupas – 5.6.kl. 
un 7.8.kl. skolēniem. Skolotājas 
R.Gulbe un E.Zariņa patiesi prie
cājas par zēniem un meitenēm, 
kuri piektdienas vakarā tiek galā ar 
grūtiem olimpiāžu uzdevumiem 
un gatavi rēķināt arī mājas darbus.
Kurzemes jauno uzņēmēju skolas  

dalībnieki kopā ar skolotāju S.Ķeiri 
šogad apmeklējuši gan zemnieku 
saimniecības, gan uzņēmumus, 
gan ugunsdzēsēju depo. Decem
bra nodarbībā, ciemojoties SIA 
«Matss», jaunieši paši savām ro
kām gatavoja veselīgo un gardo 
«Cannelle Bakery» produkciju. Ie
pazīto uzņēmumu sarakstā ir SIA 
«Scan Panel», SIA «Guno M», AS 
«Saldus mežrūpniecība», veikals 
«Avokado», konditorija «Miko», 
z/s «Kāres» un z/s «Mucenieki».
Sava stila skolas nodarbību va
dīšanā skolotāja D.Lāva šogad 

veiksmīgi iesaistījusi mūsu skolas  
absolventus – etnomuzikoloģi Ievu 
Svētiņu, modes dizaineri Līgu Gardu 
un latviskās dzīvesziņas pētnieci 
Elīnu VilmaniMeženieci. Savukārt, 
prasmi uzstāties un paust savu 
viedokli jauniešus iedrošināja Bro
cēnu teātra režisore Zanda Stro
gonova un  Liepājas teātra aktrise 
Zanda Štrausa. Stilīgi ir dzīvot 
ve   selīgi – tā domā veselīga dzī
vesveida popularizētājs, boksa tre
neris Ansis Pūce. Viņa nodarbībā 
meitenes iemācījās paņēmienus, kā 
aizsargāt sevi bīstamās situācijās.
Talantu skolas Druvā – tā ir iespēja 
pilnveidoties, radoši izpausties un 
uzzināt jaunāko!

garā ekskursija pa BMW ražošanas 
rūpnīcu.
Un pēdējā dienā ekskursija uz Poc
damu – uz Prūsijas lielvalsts karaļa 
Frīdriha 4. rezidenci. Iespaidīga 
arhitektūra, mākslas darbu kolek
cija, brīnišķīgs pils dārzs un parka 
iekārtojums. Un kur tad vēl pa
staiga pa Pasaules dārziem!
Vakaros katra valsts gatavoja vi
siem vakariņas un sniedza nelielu 
priekšnesumu. Mēs, latvieši, treš
dienas vakarā centāmies, cik spē
jām, un pāris stundu laikā sagata
vojām cienastu, meitenes saklāja 
skaistu galdu nacionālajās krāsās. 
Mums pašiem šķita skaisti, un va
rēja redzēt, ka arī pārējiem ļoti pa
tika un garšoja. 
Gan skolotājiem, gan skolēniem 
visjaukākā un jautrākā šķita pēcva
kariņu «tusēšana». Jautri piedzīvo
jumi, jaunas draudzības, sarunas.
 Katrā ziņā Latvijā atgriezāmies at
pūtušies un apmierināti, ka daudz 
redzējām un sevi parādījām. Bet 
tas mums nebūtu izdevies tik labi, 
ja mūs neatbalstītu Saldus pagasta 
pārvalde, un lielum lielais paldies 
SIA «Samskip van Dieren», kā arī 
SIA «Elpa» un SIA «Ardeks».

Līga Kaļišuka un Inga Koreņika,
latviešu valodas skolotājas

Druvas vidusskolas 2. stāva gaiteni 
rotā skaisti apgleznota sienas daļa 
un stendi, kuros ir ievietoti bijušo 
un esošo DV skolēnu darbi. Tas ir 
tapis projekta «Kultūra – gaismas 
nesēja DV» ietvaros. Finansējumus 
projektam piešķīra Saldus novada 
dome un arī skolas direktors snie
dza materiālo atbalstu. Projekta 
ietvaros tika sagatavota māksli
nieciski noformēta siena un gries
tos iebūvēti papildus apgaismes 
ķermeņi.  Vislielāko ieguldījumu 
mākslas darba radīšanā sniedza 
Sintija Plāce, viņai palīdzēja Aija 
Ozola, Elizabete Vilne un Krista 
Roba. Meitenes vairāku dienu ga
rumā skicēja un gleznoja pieneņ
pūkas, spalvas, putnus… Skaistais 
sienas gleznojums gan skolēnos, 

gan arī skolotājos izraisa patīka
mas emocijas. Visbeidzot tika pie
likti stendi, kuros ievietot radošos 
darbus un kultūras jaunumus un 
aktualitātes.
13. maijā bija projekta svinīga at
klāšana, kurā drosmīgākie jau  
nieši – Beāte Balandīna, Marika 
Krauze, Rūta Arāja, Nauris Kriš
jānis, Renāte Roze un  Diāna Ieva 
Zommere –  lasīja savu dzeju, ra
došos darbus, kā arī mīļi patērzēja 
par to, kā tas ir būt rakstniekam, 
kas ir vieglāk – radīt darbu vai lasīt 
to publiski. Skolēniem bija intere
santi piedalīties šādā pasākumā ar 
sev līdzīgiem un radās vēlme vei
dot šādu pasākumu vēl kādu reizi.
Mums, latviešu valodas skolotā
jām, tā bija jauna pieredze, izaici
nājums un iespēja augt citā jomā. 
Kā teikt – tagad āķis lūpā, jārod 
iespējas un jāraksta citi projekti.

Liāra Beļkeviča,
LINS komandas dalībniece

Dzīve pierāda, ka Rainim ir 
taisnība caur un cauri: pastāv tas, 
kurš pārmainīsies. Un, lai arī skola 
šķiet «mūžīgs iestādījums», tā 
tomēr mainās laikam līdzi. 
Druvas vidusskolā daudz domā par 
skolēnu mācību sasniegumiem, 
bet paši skolēni par to uztraucas 
arvien mazāk. Kā iesaistīt skolēnus 
zināšanu apguvē? Kā pieradināt 
viņus pie mācīšanās? 
Projekts SAMSUNG skola nā 
kotnei nāca īstajā brīdī. Balva 10 
tūkstoši eiro tai skolai, kura atradīs 
veidu, kā uzlabot esošo mācīšanās 
veidu, un vēl piedevām – jēgpilni 
izmantos jaunās tehnoloģijas.
Šajā projektā pieteicās 117 skolas, 

no kurām atlasīja 10 pārlie  ci 
nošākās, Druvas vidusskolu tai 
skaitā. Iesākās 4 mēnešus garš pro
cess, kurā piedalījās vecāki, skolēni 
un skolotāji. Visi meklējām veidus, 
kā mainīt un uzlabot mācīšanās 

procesu. Nācās mācīties, prātot un 
diskutēt, līdz radās jaunas idejas.
Skolotāji sāka piedomāt, kā stundu 
laikā likt skolēniem vairāk pašiem 
darīt, domāt, meklēt. Šīs stundas 
nosaucām par CITĀDĀM stun  dām,  
un tās ir mūsu projekta pamats.  
Me   klējām, kā izmantot mūsdienu 
tehnoloģijas, kas ne vien šķiet inte

resantas skolēniem, bet arī uzlabo 
stundu kvalitāti. Daudzas stun   
das izdevās lieliskas un patika gan  
skolotājiem, gan skolēniem. Anke 
tās skolēni atzina, ka stundās strā 
dājuši daudz intensīvāk, radošāk. Arī  
vērtējumi šajās stundās bija labāki. 
Var teikt, ka projektā piedalījās 
visa skola – gandrīz visi skolotāji 
un skolēni. Stundu elementi un 
apraksti tika ievietoti skolas mājas 
lapā un Youtube.com. Iesniedzām 
projektu, sagatavojām prezentāciju 
un 22.maijā skolas komanda 
«LINS» – L. Beļkeviča, I. Otto,  
N. Svētiņš un S. Beļkevičs devāmies 
aizstāvēt savu ideju.
Visām 10 skolām bija interesanti  
projekti, visi bija nopietni gatavo 
jušies, un cienījamajai žū  rijai nā   
cās ļoti cītīgi salīdzināt un izvērtēt, 
kurš projekts ir lielās balvas vērts. 
Garās un sa sprindzinātās dienas 
beigās žūrija paziņoja uzvarētājus: 

SAMSUNG balvu 10 tūkstošus 
eiro ir ieguvis projekts «Aktīvs 
skolēns atbalstošā, mūsdienīgā 
vidē», ko izstrādājis DRUVAS VI
DUSSKOLAS KOLEKTĪVS.
Esam ļoti gandarīti. Balva dos ie 
spēju iegādāties jaunu aprīko  jumu.  
Bet galvenais – guvām apstipri 
nājumu, ka ejam pareizā virzienā. 
Liāra Beļkeviča
Projekts ir iespēja  sajust kolektīva 
saliedētību un spēku.
Ilga Otto 
Projekts rada manī sajūtu, ka varu 
izdarīt vairāk, nekā biju iedo  mā 
jusies, un prieku par kolēģu saliedē 
tību, atbalstu un profe  sionalitāti.
Normunds Svētiņš
Projekts man ir mēģinājums pa 
mainīt sevi kā skolotāju pēc 32 
skolā nostrādātiem gadiem!
Sergejs Beļkevičs
Projekts sniedz nopietnu iegul 
dījumu skolas attīstībā.

SAMSUNG izaicinājums

Kultūra – gaismas nesēja DV 

Daudzgadējais sadraudzības pro
jekts ar vācu un itāļu skolēniem 
šogad notika no 26. aprīļa līdz  
3. maijam. Tajā piedalījās 18 sko
lēni un trīs skolotāji no katras 
valsts. Mūsu skolu pārstāvēja  
10. un 11. klašu skolēni un skolotā 
jas R.Gulbe, Z.Sileviča, L.Beļkeviča. 
Septiņas brīnišķīgas, piepildītas die 
nas, kurās izstaigājām lielu daļu 
Berlīnes. Mums daudz rādīja un  
stāstīja par vācu tautas lielo sāpi – 
Berlīnes mūra uzcelšanu un tautas 
sadalīšanu divās daļās. Mēs apmek
lējām vairākus muzejus un me 
moriālās vietas, kas atgādināja par  
tautas centieniem atkal apvieno
ties, redzējām gabalu atstātās mūra 
sienas, no  stai  gājām vairākus kilo 
metrus pa vietām, kur līdz 1989. 
gada ok  tobrim slējās 3,6 metrus 
augstā betona siena, redzējām 
filmu, pārbēgšanas tuneļus un  
vēsturiskas relikvijas no tiem lai
kiem. Mēs sapratām, cik nozīmīgs 
vācu tautai bija atkal apvienošanās 
brīdis un iespēja pārvaldīt savu 
valsti. 
Ļoti interesanta bija ekskursija pa 
vienu no Vācijas bagātākajām pil
sētām – Leipcigu, un trīs stundu 

TALANTU SKOLAS «Nāciet!»

Jauno biologu skolas nodarbībā Intars klausās, kā pukst suņa sirds

Draudzības projekts Berlīnē

Ilze Kļava, 
projekta koordinatore

Trīs dienas pavasara brīvlaikā Dru
vas vidusskolā pulcējās 24 skolēni 
no dažādām skolām, lai piedalītos 
Cemex Iespēju fonda atbalstītajā 
projektā «Digitālā Druva».
Projekta mērķis bija attīstīt multi
mediju komunikāciju kā mūsdie
nīgu izglītības virzienu Saldus un 
Brocēnu novados.
Pirmajā dienā jauniešiem bija ie
spēja labu speciālistu vadībā mā
cīties, kā pareizi filmēt, kā ierakstīt 
audio reklāmu, kā veidot plakātu 
un kā radīt izteiksmīgu fotogrāfiju. 
Otrajā dienā zināšanas tika liktas 
lietā, sadaloties 4 komandās un 
veicot konkrētus uzdevumus mul
timediju darbnīcā. Sadarbībai pro
jektā bija izvēlēti 4 objekti Saldus 
novadā – Kapelleru nams, Saldus 
pilsētas bibliotēka, ziedu veikals 
«Pērkone», klinšu kāpšanas siena 

Digitālā Druva Novadniekos. Dienas pirmajā 
pusē visas komandas apmeklēja 
katru no 4 objektiem un savāca 
nepieciešamos materiālus, bet pēc
pusdienā strādāja, lai sagatavotu 
4 dažādus reklāmas materiālus. 
Vakarā notika multimediju darb
nīcas prezen  tācijas 4x4, aicinot 
žūrijā visu objektu pārstāvjus un 
speciālistus – konsultantus. Rezul
tāts bija labs – gan video, gan au
dio, gan foto, gan plakātu reklāmas 
visus patīkami pārsteidza. Ja vē
laties aplūkot, atveriet mājas lapā  
www.druva.lv sadaļu «Projekti».
Pēc radoša un rūpīga darba jau
nieši projekta trešajā dienā bija 
nopelnījuši ekskursiju uz Rīgu, lai 
tuvāk iepazītu reālo darbu dažādos 
multimediju uzņēmumos – Radio 
SWH, ziņu aģentūrā «LETA», ti
pogrāfijā «ADverts» un jauniešu 
televīzijā «TV Chaula». Izvērtē
jumā vairāki jaunieši saka LIELU 
PALDIES par doto iespēju iepa
zīt mediju darbu un PALDIES arī 
Laurim Rinmanim un Klintai Lin
dei par visu aktivitāšu vadīšanu!

LINS komanda ar žūrijas pārstāvjiem
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Dažādi

Multimediju programma
Lauris Rinmanis,
multimediju skolotājs

Šogad Druvas vidusskolā ir jaunā 
mediju programma. Jāsaka, ka 
līdz šim kaut ko tādu Latvijā vēl 
neviena vispārizglītojošā skola 
nebija mēģinājusi. Pirmais gads 
ir bijis interesants un daudzvei
dīgs – ir filmēts un fotografēts, r 
izveidotas filmas un pirmā izstāde. 
Interesanta ir mediju programmas 
mijiedarbība ar citiem mācību 
priekšmetiem, veidojot filmas fi
zikā un drāmā. Mediju program
mas skolēni arī aktīvi iesaistīju
šies skolas dzīves dokumentēšanā, 
fotografējot dažādus pasākumus, 
veidojot fotostūrīšus ballēs un fil
mējot gredzenu balles izrādi. Kā 
pirmajiem ir jauni izaicinājumi 
un nebijušu problēmu risinājumi. 
Jāmācās strādāt citādāk gan sko
lotājiem, gan skolēniem. Vasara 

Dāvids Gailītis,
skolas prezidents 

Man ir lieliskas ziņas, vasara ir 
klāt! Kopā ar jums – skolēni, sko
lotāji, skolas darbinieki – esmu pa
vadījis neaizmirstamāko mācību 
gadu. Kopā ar jums esmu pazau
dējis daudz sliktā bēdas, nogu
rumu, sliktās domas – un esmu 
ieguvis – prieku, atzinību un drau
gus. Manuprāt, Druvas vidusskola 
ir vieta, kur katrs varam pārbaudīt 
savas spējas, izmēģināt un attīs
tīt tās. Tādējādi skola mūs padara 
neuzvaramus, jebkurā dzīves situ
ācijā. Skola – vieta, kur saņemam 

Uldis Kuncis,
pūšamo instrumentu spēles 
skolotājs

Ir vietas, kā, piemēram, Japāna, 
kur katru dienu skolēnu stundu sa
rakstā iekļauti divi mācību priekš
meti – mūzika un māksla, tāpēc ka 
šie priekšmeti attīsta ļoti dažādas 
sfēras, tie palīdz pilnveidot telpisko 
apjausmu, atšķirt dzirdes signālus. 
Ar dažādām skaņām, vizuālās un 
tēlainās domāšanas nepiecieša
mību skolā saskaras visi skolēni, 
tāpēc droši varu teikt, ka muzikāls 
ir ikviens bērns. Dziedāšana un 
instrumenta spēle attīsta muzikālo 

būs laiks, lai izvērtētu padarīto un 
ieraudzītu jaunas virsotnes, ko ie
karot. Ikviens mediju programmā 
iesaistītais skolēns ir radošs un at
šķirīgs, bet kopā viņi veido lielisko 
10.m, ar kuriem es lepojos.

Ieva Ozoliņa un Artūrs 
Bartkevičs-Valdmanis, 
10.m klases skolēni

Lai kļūtu pa multimediju klases 
skolēnu, ir nepieciešama tikai 
visu redzošā mākslinieka acs. Jūs 
jautāsiet, kas tā tāda ir? Atbilde 
ir pavisam vienkārša – ir jāspēj 
ieraudzīt to, ko citi neredz. Ik di
enu kāds cilvēks maina iz skatu, 
mainās laikapstākļi, saule spīd 
spožāk vai migla izplešas pāri 
laukiem. Parasts mirstīgais to 
nespēj saskatīt. Miglains rīts no 
zīmē tikai kārtējo lietaino dienu, 
garāmgājējs, kurš ticis pie jauna Izglītības programmas  

10.-12.kl. skolēniem:
- Datorzinību un  
  matemātikas programma;
- Multimediju programma;
- Dabaszinību programma.
Programmu saturs, uzņemšanas 
noteikumi un iesniedzamo  
dokumentu saraksts atrodami 
skolas mājas lapā – www.druva.lv.
Uzņemšana 10. klasēs sāksies 15. jūnijā.

VISIEM vidusskolēniem tiek 100% kompensēti ceļa izdevumi.
Tiem vidusskolēniem, kuriem mācību gada beigās būs vidējā 
atzīme virs 8,5, tiks piešķirta naudas balva100 eiro apmērā.

Izglītības programmas 1.-9.kl. skolēniem:
- Pamatizglītības programma;
- Pamatizglītības programma ar padziļinātu mūzikas un informācijas 
tehnoloģiju apmācību.
Sākot no 7. klases, skolēni var dzīvot internātā.

Vecāku iesniegumus par bērnu uzņemšanu jebkurā pamatskolas 
klasē pieņem katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00.
Ja vēlaties iestāties Druvas vidusskolā vai rodas jautājumi,
zvaniet pa tel.: 26558984.

Vasaras nometne «Veselīgs un kustīgs!»
Aicinām uz diennakts nometni Druvas vidusskolā visus skolēnus,  
kas četras dienas vēlas pavadīt aktīvā, veselīgā un interesantā 
vidē. Nometnes programmā: dažādas sportiskas aktivitātes, brīvā  
laika pavadīšana telpās un laukā.

No 27. jūlija līdz 30. jūlijam – nometne 3.-7. kl. skolēniem.
Dalības maksa – 40,00 EUR  

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa būs atrodama skolas 
mājas lapā www.druva.lv.  
Nometnes vadītājs – Juris Zilvers, tl. 26266624, juris.zilvers@lspa.lv 

Mācību gada noslēgumā skolas 
kolektīva vārdā vēlos pateikt pub
lisku Paldies par atbalstu skolai!
Ilgas Otto lielo vēlmi iedzīvināt 
skolā Montesori pedagoģijas at 
ziņas un metodes, kuras viņa ap
guva starptautiskajos Montesori 
pe  dagoģijas kursos, saklausīja 
Gunas un Jānis Zagorski un 
sponsorēja vēl divu mūsu skolotāju 
dalību kursos. «Tirdzniecības 
nams Kurši» ar nu jau bijušā Sal
dus veikala vadītāja Armanda 
Ceimera gādību, ziedoja 1000 eiro 
atbilstošu mācību līdzekļu iegādei, 
bet prasmīgais meistars An-
dris Zagorskis mācību līdzekļu 
klāstu papildina savām rokām. 
Prieks un milzīgs Paldies visiem 
iesaistītajiem!
Skolas jubilejas dienā absolvents, 
bet tagad veiksmīgs uzņēmējs 
Kristaps Melbārdis solīja palīdzēt 
skolai finansiāli. Savu vārdu viņš 
turēja, un nu par viņa ziedota
jiem 1000 eiro skola iegādājusies 
divus projektorus mācību procesa 
uzlabošanai. Sirsnīgs Paldies!
Savu mākslas skolas beigšanas 
diplomdarbu 9. klases skolniece 
Paula Demitere uzdāvināja sko
lai. Mākslas darbs «Garšīgais 
spogulis» tagad ļoti piemēroti 
rotā biedrību atbalsta telpu jeb 
kulinārijas kabinetu. Paldies Pau
lai un viņas vecākiem!

Druvas saldējums ir pats 
garšīgākais! Par to pārliecinājās 
vairāk nekā 120 novada 4. klašu 
skolēni, kuri piedalījās «Prāta 
spēlēs» un mielojās ar «Dru
va Food» uzsaukto saldējumu. 
Kārtējo reizi Paldies Sandrai un 
Aldim Ošeniekiem un visiem 
darbiniekiem! Arī katrs mācību 
gads visam skolas kolektīvam 
noslēdzas ar Druvas saldējuma 
baudīšanu.
Par tradīciju jau kļuvusi Norvēģu 
uzņēmumu Norplast, Libra, Jets 
un Compocean palīdzība skolām. 
Arī šogad pieci skolēni saņem 
brīvpusdienas, vairāki skolēni 
saņēmuši atbalstu mācību ekskur
sijai vai kādam citam lietderīgam 
pasākumam, centīgākie skolēni 
saņēma dāvaniņas Ziemassvētkos 
un mācību gada beigās devās 
ekskursijā. Atstarotāji jau ir izdalīti 
un to esamība pārbaudīta policista 
klātbūtnē. Finansiālu palīdzību 
saņēmis arī deju kolektīvs. Liels 
un vērtīgs atbalsts. Paldies!
Apjomīgu palīdzību gada nogalē 
saņēmām no SEB bankas Saldus 
filiāles (vadītāja Anita Rozentāle). 
Lietotās mēbeles ir ļoti labā stāvoklī 
un būs ļoti noderīgas gan klašu 
kabinetos, gan internāta istabiņās 
un virtuvēs, gan noliktavās! 
Priecājas daudzi! Sirsnīgs Paldies!
Šogad Lielgājiena maršruts vijās 
cauri Jaunlutriņiem uz atpūtas 
bāzi «Juku dzirnavas» un vi
sur sastapām labus, atsaucīgus 

cilvēkus. Paldies Jaunmuižas 
Jauniešu centra vadītājai Maijai 
Zaļumai un vēsturniecei Ilzei 
Lācei par iespēju dienas garumā 
iepazīties ar Jukuma Vācieša 
personību un baudīt Jaunmuižas 
viesmīlību! «Juku dzirnavu» 
tirdzniecības menedžerim Kārlim 
Dēķenam sirsnīgs Paldies par 
lielajām atlaidēm!
Paldies SIA "Matss" valdes 
priekšsēdētājam Ivaram Skrebe-
lim par Kurzemes jauno uzņēmēju 
skolas dalībnieku iepazīstināšanu 
ar veselīgo un gardo "Cannelle 
Bakery" produkciju!
Lielu brīvprātīgo darbu ir 
ieguldījusi Agita Skrebele. Liels 
un sirsnīgs Paldies Agitai par 2. 
un 3. klases skolēnu iknedēļas 
dancināšanu!
Kā katru gadu ar finansiālu atbal
stu brīvprātīgi palīdzēt piesakās  
Aivars Bundzens («AGB Ser
viss») un norvēģiete Gunhild 
Sandanger, kurai patīk mūsu ta
lantu skolu darbība. Paldies Ilgai 
Ķuzei par daudzveidīgo atbalstu!
Lai skolēnu brauciens uz Vāciju 
būtu lētāks, 11. klases skolniece 
Laura Šķirmante pirmo reizi 
dzīvē uzrakstīja lūgumu palīdzēt. 
Firma SIA «Samskip» ar tās 
atsaucīgo Ilzi Zaulu priekšgalā 
atsaucās zibenīgi, tai pašā dienā 
ieskaitot naudu.
Paldies par nesavtīgo atbalstu! Tas 
iepriecina un iedvesmo!

matu griezuma, ir tāds pats kā 
jebkurš cits cilvēks, kas paskrien 
tev garām. Viss un visi šķiet vie 
nādi. Pasaule ir melnbalta. Taču 
mēs šīs lietas pamanām.
Lai šīs lietas būtu vieglāk pamanīt, 
mācību process šajā programmā 
ir padarīts ļoti elastīgs. Tā vietā, 
lai mācītos no mācību grāmatām, 
mums ir iespēja pašiem mācību 
procesā rakstīt iedomu grāmatu 
ar ideju, projektu un citu neie     
rastu metožu palīdzību. Tur slēpjas 
mākslinieka būtība – radīšanā.
Pirmais mācību gads ir noslēdzies 
un atmiņā nāk daudzi pavadīti 
mirkļi – tikšanās ar fotogrāfiem, 
ekskursija uz Liepāju, nometne 
‘’Digitālā Druva’’, fotografētie 
koncerti un pasākumi, veidotie 
video ne tikai multimediju, bet arī 
drāmas, kulturoloģijas un vizuālās 
mākslas stundās. Ceram arī nā 
kotnē īstenot lielāko no mūsu pro 
jektiem – skolas prezentēšanu. Mēs 
ticam, ka šis ir tikai sākums šajā 
piedzīvojumā trīs gadu garumā. 

Mūzika – personības pilnveidotājs
dzirdi, tādējādi arī dzirdes uztveri, 
bet, attīstoties tai, savukārt attīstās 
dzirdes atmiņa, kas ir vēl nozīmī
gāka.
Druvas vidusskola ir viena no  
18 mūzikas novirziena skolām Lat
vijā, kur skolēniem šāda ie  spēja  
apgūt padziļinātu mūziku  tiek 
dota. Lai apgūtu kādu no mūzikas 
instrumentiem vai vokālo dziedā
šanu, nav jābūt īpašam talantam, 
jo galvenā loma ir attīstīt muzikā
lās iemaņas, kuras vēlāk, pašam 
nemanot, var palīdzēt apgūt pārē
jos mācību priekšmetus. Pēc dau
dzu gadu novērojumiem varu seci
nāt, ka tiem audzēkņiem, kuri līdz  

9. klasei ir apguvuši instrumenta 
spēli un vokālu, beidzot pamat
skolu ir procentuāli augstāks vērtē
jums lielākajā daļā mācību priekš
metu, nekā tiem, kuri šādu izvēli 
Druvas vidusskolā nav izdarījuši. 
Un vēlāk, pēc vidusskolas beigša
nas, sākot studijas ar kultūras zi
nībām saistītā augstskolā, mūzikas 
pamati, kurus ieguvāt pamatskolas 
laikā, būs tikai pluss jūsu tālāka
jai pilnveidei. Bet, ja izvēlēsieties 
citu dzīves ceļu, vienmēr sapratīsit 
skaņu mākslu. Ja būs interese un 
vēlēšanās, droši varēsit piedalīties 
dažādos kultūras pasākumos.

pirmos «ieročus», lai dotos cīnīties 
tālākajā dzīvē.
Protams, šo gadu es nebūtu spējis 
uzveikt viens, tāpēc katru dienu ar 
mani «cīņā» devās mani saprotošie 
klasesbiedri un viss skolotāju ko
lektīvs, skolēnu dome un, protams, 
skolas viceprezidenti Klāvs Du
bults un Beāte Balandīna, paldies, 
ka pacietāt manas kaprīzes. 
Novēlu katram no skolas paņemt la
bākos «ieročus» un izmantot tos tā, 
lai, redzot jūsu darbu, lepni varētu 
teikt: «Šis cilvēks ir mācījies Dru
vas vidusskolā».
Piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Vai esi gatavs vasarai?

PALDIES!

Nāc mūsu pulkā!

Paldies!


