
 

Paldies! 
Sirsnīgs Paldies 11.h klases skolniecei Līgai Jēkabsonei. Līga 

skolai dāvina savu mākslas darbu „Pavadoņi” – trīs skaistas 
grafikas. Darbs tika veidots kā diplomdarbs, beidzot Saldus 
mākslas skolu. Darbu varēs skatīt lielā korpusa trešajā stāvā -
foajē pie lielajām kāpnēm. 

Vecāku padomes sēdē 
Sēdē apsprieda dienasgrāmatu funkcijas un lietošanas 

kārtību skolā. Vienojās par viedokli, ka pamatskolas klasēs tām ir 
nozīmīga loma un lietojamas pašreizējā formā. Vidusskolā varētu 
lietot kādu vienkāršāku dokumenta variantu, kurā ielīmēt atzīmju 
lapas, ierakstīt nepieciešamos ziņojumus, kurās būtu kavējuma 
zīmju veidlapas. Apsprieda arī variantu, vidusskolas klasēs pāriet 
tikai uz dienasgrāmatu elektronisko formu. Tas, protams, 
iespējams tikai tad, ja visiem vecākiem ir pieejams internets. 

Izvirzīja un apsprieda Gada skolotāja balvas šī gada 
iespējamās nominācijas: objektīvākais skolotājs, mīļākais 
skolotājs, skolotājs, kurš ieguldījis visvairāk darba skolēnu 
gatavošanā olimpiādēm un konkursiem, skolotājs, kurš daudz 
darba ieguldījis skolas sabiedriskās dzīves veidošanā. Vienojās 
par nomināciju Mīļākais skolotājs jeb Skolotājs burvis. 

Apsprieda iespēju sporta dienu priekšpēdējā skolas dienā 
30.maijā (ceturtdiena) organizēt kopā ar vecākiem. Tā kā tā ir 
darba diena, tad daudz vecāku ierasties nevarētu, taču vismaz 
vienu komandu 20 cilvēku sastāvā noteikti varētu nokomplektēt. 
Kas var būt skaistāks par kopīgu vecāku, skolēnu un skolotāju 
pasākumu! 

Nākošā tikšanās reize 10.aprīlī. 
Skolas direktors Sergejs Be ļkevičs 

Sasniegumi olimpiādēs, konkursos, 
sacensībās 

Lepojamies ar mūsu skolas skolēnu un skolotāju dalību 
valsts inform ātikas olimpi ādē: Deinam Eglem 3. vieta (sk. I. 
Atteka, N. Svētiņš), piedalījās Jānis Laubergs, Matīss Ķeiris, 
Zintis Mazdrēvics.  

Starpnovadu ekonomikas olimpi ādē atzinība Edgaram 
Pavāram (sk. Dž. Rubule). 

Starpnovadu latviešu valodas un literat ūras olimpi ādē 
1. vieta Kristiānai Ziņģei (sk. Z. Sileviča), atzinība Elīzai Ozolai 
(sk. Dz. Januze). Piedalījās A. Baltiņš (sk. I. Zālīte), E. Baltiņa 
(sk. I. Otto), R. Liepa (sk. R. Markevica), J. Ševele, D. Muižniece, 
E. Lāce, A. K. Vīgante (sk. I. Koreņika). Vidusskolas grupā 
1. vieta Elzai Burvei, 2. vieta Annijai Gončarovai, 3. vieta Annijai 
Šperliņai, Kristīnei Saulītei, atzinība Mārai Lagzdiņai 
(sk. L. Kaļišuka), 1. vieta Žanetei Kiseļevai, 2. vieta Laurai 
Andersonei, atzinība Madarai Rorbahai un Solvitai Rozei, 
piedalījās L. Pole (sk. S. Burve) un E. Stepiņa (sk. L. Liepa). 

Starpnovadu ķīmijas olimpi ādē 2. vieta Jānim Laubergam, 
Solvitai Rozei, Elzai Burvei, 3. vieta Egijai Stepiņai, piedalījās 
K. Saulīte, J. Kazradzis (sk. I. Zīrupa). 

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpi ādē 2. vieta Kristam 
Korotkijam, 3. vieta Gundaram Zadovskim, atzinība Elzai Burvei, 
piedalījās J. Kazradzis, D. Samoška, A. Petroviča (sk. J. Levics). 

Starpnovadu matem ātikas olimpi ādē 1. vieta Lotei Šilkei 
(sk. R. Gulbe), Kristapam Krauzem (sk. S. Ķeire), 2. vieta Renātei 
Rozei (sk. A. Jankovska), 3. vieta Ernestam Tapiņam (sk. 
R. Gulbe) un Stefānijai Pavlovai (sk. S. Ķeire). Piedalījās 
B. Dīriņa, E. Špade, K.G. Roba, R. Pučka, T. Opelts, M. Ozoliņš, 
D. Rokols, A. Broders, K. Ķuzis, K. Konrāds, K. Blumberga, 
M. Kaļišuks, E. Vimbsons, J.L. Šeibaka. 

Ziemas vieglatl ētikā 2. vieta novadā Laurai Andersonei, 
Neldai Žentiņai, Egijai Stepiņai, Unai Gausmanei, Lienei Belovai 
(sk. S. Kradiņa), Tomam Kalvim, Mairim Bušinskim, Emīlam 
Kravinskim, Mārcim Kazakevičam, Mārcim Landmanim 
(sk. Z. Zeps). 

Konkurs ā par Latviju  piedalījās A. Andersone, A. Bērziņa, 
S. Lagzdiņa (sk. Z. Sileviča), R. Liepa, R. Ceimers, L. Trīmeris 
(sk. R. Markevica). 

Vokālā konkursa „Balsis”  novada kārtā 1. pakāpi ieguva 
popgrupa- Elvīra Gruze, Ieva Lukaša, Eva Malkcirte, Annija 
Gončarova, Ruta Kurpniece, Ilze Jonase (sk. M. Bergmanis), 
zēnu ansamblis- Gundars Zadovskis, Edgars Pavārs, Jānis 
Kazradzis (sk. S. Snipke),  duets- Elīna Hremenkina, Paula 
Demitere (sk. S. Snipke). 2. pakāpi ieguva meiteņu ansamblis- 
Līva Ķeire, Rūta Arāja, Amanda Krista Vīgante (sk. S. Snipke). 

Skatuves runas konkursa  novada pusfinālā 1. pakāpi ieguva 
K. Daubaris, G. Zadovskis (sk. L. Kaļišuka), P. Anšics 
(sk. L. Liepa), E. Lāce (sk. I. Koreņika), Dž. Jaunbrālis 
(sk. I. Zālīte), piedalījās L. Oliņa. Visi 1. pakāpes ieguvēji 
piedalīsies novada finālā. 

Mājtur ības konkurs ā 1. vieta Jūlijai Luīzei Šeibakai, Renātei 
Rozei (sk. Z. Sileviča). 

Zēnu m ājtur ības olimpi ādē 1. vieta Kārlim Ķuzim, 2. vieta 
Jēkabam Šeibakam, piedalījās Elijs Olbačevskis 
(sk. A. Ozolnieks). 

Olimpiādēm bagātākais mēnesis ir pagājis! Paldies par 
sasniegumiem, izturību un vēlmi piedalīties! 

Direktora vietniece Laine Liepa  

Gredzenu balle 
1.martā 12.klašu jaunieši saņēma savu piederības zīmi 

Druvas vidusskolai- gredzenu. Šogad pie gredzenu pavēlniekiem 
tikai pieskaitīti 38 mērķtiecīgi skolēni, kuri vecākiem un saviem 
draugiem, un, protams, sev par prieku kopā bija uzveduši 
mūsdienīgu izrādi. Izrāde „Gredzenu pavēlnieks”, kurā režisora 
lomu ieņēma Solvita Valtere, bija ar nopietnu sižetu, taču mēs 
spējām to izspēlēt tā, lai nepietrūktu arī humora devas. Pēc 
svinīgās gredzenu pasniegšanas bija balle ar mūziķiem no Rīgas. 
Tie, kuri gribēja, paspēja izbaudīt gan mūziku, gan pabūt kopā ar 
saviem klases biedriem. Pēc šī vakara mēs sapratām, ka nu 
esam Druvai piederīgi uz visiem laikiem, lai arī kur vēji mūs 
aizpūstu, mēs vienmēr būsim Druvas vidusskolas skolnieki- tie ar 
kuriem lepojas, kuri dara blēņas un tie, kuriem sirsnība un prieks 
ir pilnas kabatas. 

12. e klases skolniece Māra Lagzdi ņa 

Ēnu diena 
Pagājusi ikgadējā ēnu diena. Šogad 1.– 7. klases skolēni 

devās uz dažādiem uzņēmumiem, pētīt darbu ikdienā, kā arī 
aicināja ciemos interesantus cilvēkus. Skolēni viesojās  
uzņēmumos -  „Nordplast”, „Hoppekids”, „Pārtikas kombināts”, p/i 
„Graudiņš”, Saldus tiesa, Saldus TIC, Kapelleru nams, 
J. Rozentāla mākslas muzejs. Paldies šo iestāžu darbiniekiem 
par laipno uzņemšanu. Skolā viesojās policists, ārste, vides 
eksperts un citi atsaucīgi vecāki, tādejādi skolēniem bija iespēja 
gūt ieskatu par daudzu profesiju īpatnībām. Savukārt 8. – 12. 
klašu skolēni devās ēnot kādu konkrētu profesionāli, un šeit 
izvēle bija ļoti daudzveidīga. Prieks, ka vairums jauniešu pret 
pasākumu izturējās ļoti nopietni un meklēja „ēnojamos” - augsta 
līmeņa profesionāļus, ne vien Saldū, bet Rīgā, Kuldīgā un 
Liepājā. Paldies vecākiem un skolotājiem, kuri palīdzēja 
skolēniem profesijas meklējumos! 

Direktora vietniece Dace Lāva 

2013. gada marts 

RUVAS 

IDUSSKOLAS 
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Projektu nedēļa 
Kā jau pēdējos gados ierasts, projektu nedēļas laikā 9. un 

12.kl. skolēni gatavojās eksāmeniem, 8.un 11.kl. skolēni 
izstrādāja zinātniski pētnieciskos darbus, bet radošos projektos 
piedalījās 2.-7.kl. un 10.kl. skolēni. Projektu nedēļas tēma 
„Svinēsim kopā!” deva iespēju tuvāk iepazīt ievērojamu cilvēku 
dzīvi un daiļradi. Par godu R.Blaumaņa 150 gadu jubilejai 2. un 
5.kl. skolēni, rūpīgi un radoši strādājot komandā, sagatavoja 
„Velniņu” izrādi. 3.do klase iepazina Maijas Laukmanes dzeju, bet 
3.re klase visus pārsteidza ar O.Vācieša uzvedumu par 
Šlposterklopsteru. Nopietnas mūzikas valstībā skolēnus ieveda 
projekts „Dārgakmeņi”, kas tika veltīts Jāzepa Vītola 150 gadu 
jubilejai. Lai izietu ārpus Latvijas robežām, 6.-7.kl. projekta grupa 
iepazina J.Hašeka „Šveika piedzīvojumus”. 

Nu jau aizsaulē aizgājušajam dzejniekam Imantam Ziedonim 
bija veltīti pieci projekti. 4.kl. bērni izdzīvoja „Balto pasaku”, bet 
10.kl. skolēnu grupa izstaigāja „Leišmalīti”.  

Projektā „Uzziedini Ziedoni krāsās!” skolēni savdabīgi ilustrēja 
„Krāsainās pasakas”, projektā „Mūžu mūžos būs dziesma!” 
dziedāja un ierakstīja dziesmas ar I.Ziedoņa vārdiem. Un 
filozofiski iedvesmojošais uzvedums „Mēs. Ceļš. Ziedonis” deva 
iespēju mums visiem apjaust Imanta Ziedoņa dzejas savdabību 
un dziļumu. 

Sirsnīgs paldies visiem skolotājiem – projektu vadītājiem par 
radošumu, par darba prieku, par centību un atbildību! 

Direktora vietniece projektu darbā Ilze K ļava 

Skatuves runas konkurss 
26. un 27. februārī skolā norisinājās skatuves runas konkurss. 

Atsaucība bija liela. 1.- 6. klašu grupā klausītājus priecēja 27, bet 
7. – 12. klašu grupā – 29 runātāji. 

 

Liels prieks, ka skolēnus joprojām uzrunā šī joma, ka interesē 
dzeja un ir gatavība ieguldīt darbu savas uzstāšanās mākslas 
izkopšanā. Kopumā abi pasākumi izvērsās par patīkamu un gaišu 
brīdi. Liels paldies jāsaka latviešu valodas skolotājiem par 
skolēnu gatavošanu šim pasākumam. Paldies arī par muzikālo 
noformējumu P. Demiterei, S. Ančevskai un R. Kurpniecei. Tomēr 
vēl viss turpinās, un skolas laureāti drīzumā dosies tālāk uz 
novada konkursa kārtu. Lai viņiem veicas! 

Direktora vietniece Dace Lāva 

Atpūšamies sportojot 
Saulainā 26.marta pēcpusdienā 50 skolēni un skolotāji jau 

otro reizi šogad devās baudīt ziemas priekus uz kalnu “Lemberga 
hūte” Ventspilī. Pasākuma organizētājs arī šoreiz bija 
M. Bergmanis un biedrība “Sauja”, kas daļēji arī sponsorēja šo 
braucienu. Pasākuma laikā patīkami bija vērot jauniešu 
savstarpējās attiecības-izpalīdzība un draudzīgas rokas 
pasniegšana bija redzama katru brīdi. Uzskatu, ka šādi braucieni 
saliedē kolektīvu, rada kopības sajūtu un dod iespēju būt svaigā 
gaisā patīkamā kompānijā. Es tiešām ļoti labi atpūtos! Paldies, 
Mārtiņ! 

Skolotāja Ene Rožkova  

Druva dimd 2013 
Tradicionālajā teātra sporta turnīrā šogad vērojām divas 

daudzsološas debijas – 2.klases (audz. I.Otto) pirmo uznācienu, 
kā arī spēļu vadītājus Andi un Pēteri (11.E). Paldies teātra sporta 
fanei sk. Dacei Lāvai, kura bija neaizvietojama emociju tiesnese! 

 
Improvizācijas sacensībās, kurās saspēlējās komandas no 

Druvas, Talsiem un Dundagas, arī šoreiz galvenais bija pieredzes 
gūšana un spēles prieks. Tas viss noderēs 15. martā, kad 
6.klases un 11.E klases teātra improvizatori piedalīsies Kurzemes 
reģionālajā turnīrā Dundagā, kur konkurence šogad būs ļoti 
spēcīga. Turēsiet par mums īkšķus? 

Teātra sporta trenere Inguna V ēja 

Ciemos pie Kuldīgas Centra 
vidusskolas 

14. februārī Druvas vidusskolas Skolēnu dome devās ciemos 
pie KCV skolēnu domes. Šis brauciens mums paliks atmiņā kā 
lielas pieredzes un pārbaudījumu pilns. 14. februāris bija 
nozīmīgs datums Kuldīgas jauniešiem, jo viņi atklāja savas 
skolēnu domes telpas, kuras bija izremontējuši ar pašu spēkiem, 
smeļoties ideju no mūsu skolas. Laiks tika pavadīts lieliski, mēs 
guvām jaunu pieredzi, zināšanas un galvenokārt jaunus draugus, 
bet pats galvenais, ko sapratām, ka skola nav vieta, kurā mēs 
tikai dzīvojam, mācamies, bet vieta, kur mūs saprot. Un droši 
varam teikt, ka Druvas vidusskola tāda ir! Mēs varam lepoties ar 
direktoru, skolotājiem un skolēniem, kā arī vidi, kura mums ir, bet 
līdz kurai citiem vēl ir, kur augt! 

Skolas prezidente Madara Džeri ņa 

Karnevāls 2013 
Druvas vidusskolas Skolēnu Dome 21. februārī rīkoja 

Karnevālu 7.-12. klasēm, no kurām pasākumu apmeklēja 45 
skolēni. Aktīvākie skolotāji, kuri apmeklēja karnevālu bija Dace 
Lāva, Aivars Tērauds un Mārtiņš Bergmanis. Ieradās arī Saldus 
Zemes fotogrāfs. 

Karnevāls tika atklāts plkst. 19.00 un beidzās plkst. 24.00. 
Ballīti spēlēja DV absolvents Anatolijs Dovgeļs un vietējā grupa 
„150” . 

Tika sadalītas 10 nominācijas un pasniegta galvenā balva – 
Boulings 6 personām 20 Ls vērtībā. Šo balvu ieguva Nelda 
Žentiņa, kura pati ar savām rokām bija gatavojusi tērpu. Valdīja 
pozitīvas emocijas un tika pavadīts jauks vakars. Skolēnu Dome 
un biedrība „Sauja” saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās.  

Direktora vietnieks Mārtiņš Bergmanis 
 

20. martā plkst. 10.00 
Info diena Druvas vidusskolā. 

Autobuss no Saldus tirgus stāvlaukuma 9.40. 

Skolēnu brīvdienas no 22. marta līdz 2. aprīlim. 
12. klases brīvdienas no 2 aprīļa līdz 5. aprīlim. 


