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Druvas vidusskola – vienmēr mainīgā
Informatīvi izglītojoša avīze par laimi, prieku un sadarbību izglītībā, bērnu audzināšanā un kopā dzīvošanā

Sergejs Beļkevičs,  
Druvas vidusskolas direktors
DV – vienmēr mainīgā! Mēģi-

nāšu ar piemēriem pamatot šo 
apgalvojumu. Pirmkārt, nemainī-
ties nemaz nav iespējams. Mainās 
skolēni – kļūst pašapzinīgāki, dro-
šāki un atvērtāki komunikācijā, 
ātrāki, daudzpusīgāki mācību darbā, 
vienmēr kopā ar saviem uzticama-
jiem draugiem – viedtālruņiem. 
Sava deva pašapziņas, ambīciju 
nākusi klāt arī vecākiem. Vecāki 
daudz vairāk ir gatavi sadarboties, 
atbalstīt, palīdzēt. Arvien vairāk 
skolēnu, skolotāju un vecāku attie-
cībās dominē sadarbība, uzticēša-
nās, cieņa. Ne velti vecāko klašu 
skolēnu anketās par skolotāju 
darba dažādiem aspektiem tūlīt 
aiz skolotāju erudīcijas visaugstāk 
ir novērtēta labvēlība un takts 
attiecībā pret skolēniem. 

Milzu ātrumā mainās arī tehno-
loģijas – iespējas komunicēt, mek-
lēt informāciju. Skola tehnoloģiju 
pieejamības ziņā mēģina turēties 
līderos pat valsts mērogā. Pēdējā 
laika jaunumi ir optiskais inter-
neta tīkls visā skolā, pagājušajā 
gadā konkursā izcīnītās mobilās 
planšetes ar iespēju tās izmantot 
uzreiz veselai klasei un vēl 10 sko-
lotājiem. Ar labu aparatūru (foto-
aparātiem, printeriem) apgādāta 
multimediju programma. Iesniegts 

projekts multimediju laboratorijas 
izveidei. Šogad 8. klasē skolēni 
savās planšetēs mēģināja izmantot 
digitālās mācību grāmatas, taču 
jāsaka, ka līdz masveida digitālo 
grāmatu lietošanai vēl tāls ceļš 
ejams (piedāvājuma kvalitāte un 
cena vēl tālu līdz vēlamajai). 

Lielas izmaiņas notikušas arī 
mācību satura ziņā. Multimediju 
programma vidusskolā tiek pie-
dāvāta jau trešo gadu. Tās realizā-
cijā jau plūcam pirmos darba aug-
ļus – skolēnu foto izstādes, 
reklāmas un mācību videofilmas, 
pirmos panākumus valsts mēroga 
konkursos. Pilnīgi jauna ir dabas-
zinību programma 7.-9. klasēs, 
kuru sāksim realizēt nākamajā 
mācību gadā. Šajā programmā 
laboratorijas, praktisko darbu, 
projektu un spēļu veidā radīsim 
interesi par matemātiku, fiziku, 
ķīmiju un datoriku. Šogad esam 
Valsts izglītības satura centra 
pilotskola datorikas programmas 
ieviešanai no 1.-9. klasei. 

Visas iepriekš minētās pārmai-
ņas veicina arī skolotāju izglītoša-
nos, piemērošanos videi, attiecī-
bām. Kā pārmaiņu mērs skolā 
notiek citādās stundas, kurās sko-
lotāji vairāk pielieto tehnoloģijas, 
uzsvaru liek uz pašu skolēnu 
daudzveidīgu mācīšanos, komuni-
kāciju un citu dzīves prasmju 
attīstību. 

Lielas pārmaiņas ienes arī no  -
vada izglītības politikas nostād-
nes. Tā rezultātā palielināsies sko-
lēnu skaits visās klasēs. Īpaši aici-
nām uz 7. klasi, kura sāks realizēt 
iepriekš minēto proģimnāzijas 
dabaszinību programmu, un vidus-
skolas 10. klasēm. Ar pienācīgu 
skolēnu skaitu skolēni un vecāki 
nobalsos par Valsts ģimnāzijas 
nepieciešamību novadā, par kvali-
tatīvu izglītību un augstiem dzīves 
mērķiem. 

Sasniegumus apliecina augsts novērtē-
jums olimpiādēs, konkursos, ieskaitēs. Bet 
tikpat būtiska ir apziņa, ka sevis pilnveido-
šana un pasaules izzināšana ir radošs, ne -
pārtraukts darbs, kas dara mūs bagātākus!

Šogad starpnovadu olimpiādēs un zināt-
niskajās konferencēs 62 godalgotās vietas, 
kas ietver arī atzinības ieguva mūsu skolas 
skolēni. Lepojamies ar panākumiem!

Latvijas 40 zinātniskajā konferencē 
1. vieta L. Svārupam (skolotājs S. Beļkevičs)

Kurzemes 7. zinātniskajā konferencē
1. pakāpe A. Bartkevičam-Valdmanim (vadī-
tāja A. Zīverte), L. Svārupam (vadītājs S. Beļ-
kevičs), 2. pakāpe D. Muižniecei (vadītāja 
A. Dukāne), I. Ozoliņai (vadītāja S. Ķeire), 
3. pakāpe I. Bušinskim (vadītāja I. Kļava). 

Starpnovadu latviešu valodas un lite
ratūras olimpiādē
1. vieta E. Baltiņai, M. Zundei (skolotāja 
S. Burve), K. Ziņģei (skolotāja L. Kaļišuka), 
L. Vidžupai (skolotāja I. Koreņika), 2. vieta 

Kas ir mainījies Druvas vidus
skolā no dienas, kad sākāt šeit 
strādāt, līdz šim brīdim?

 
Ilga Otto, 
1. do klases audzinātāja
Druvas vidusskola vienmēr ir 

mainījusies līdzi laikam, un bieži 
vien tas ir noticis jau pirms jaunās 
vēsmas sajutuši arī citi.  

Rita Gulbe, 
matemātikas skolotāja
Kad sākās manas darba gaitas 

Druvas vidusskolā, galvenie darba 
rīki bija tāfele, krīts, mācību grā-
mata un sekmju žurnāls. Šodien 
skola ir aprīkota ar visu nepiecie-
šamo, lai skolotājs varētu mācīt 
savu priekšmetu mūsdienīgi, efek-
tīvi, interesanti, daudzveidīgi un 
kvalitatīvi. Tikai skolas GARS ir 
palicis nemainīgs – ģimenisks, 
draudzīgs, saprotošs, atbalstošs un 
uz panākumiem motivējošs. 

Antra Dukāne, 
angļu valodas skolotāja
No dienas, kad sāku strādāt DV, 

līdz šim brīdim ir mainījies tik 
daudz kas. Bet visvairāk mainīju-
sies esmu es pati, un uz daudz ko 
es tagad skatos pavisam citām 
acīm. Bet vispār DV gan tad, gan 
tagad nav nekādas vainas.  

Sandra Burve, 
latviešu valodas skolotāja
Ēka tā pati, bet saturiski Druvas 

vidusskola visu laiku aug un mai-
nās. Ja citējam Raini: «Maini un 
mainies pats uz augšu!» 

Jā, ir vērtības, kas bija svarīgas 
tajos laikos, un ir nozīmīgas un 
aktuālas šodien – godprātīgs darbs, 
uzticēšanās, savstarpēja cieņa un 
sapratne. Šodien šīm vērtībām 
klāt nākusi «pievienotā vērtība’’ – 
skolotāju lielā pieredze, profesio-
nalitāte un enerģiskie, aktīvie, visu 

zināt gribošie skolēni. Ja vēl dar-
bojamies radoši un izmantojam 
elektroniskos resursus zināšanu 
un prasmju nostiprināšanai – viss 
notiks. Es domāju – kopā esam 
laba komanda, lai turpinātu manī-
ties – un tikai uz augšu. 

Ir pagājis Jūsu pirmais gads 
Druvas vidusskolā, kādas ir Jūsu 
sajūtas, šeit strādājot, kuras DV 
vērtības pamanījāt vispirms?

Olita Mauerzaka, 
mūzikas skolotāja
Druvas vidusskola ir ar spēcī-

gām tradīcijām, kuras saliedē sko-
las kolektīvu. Druvas vidusskolā 
katrs jūtas kā personība un ir 
īpašs. Strādājot komandā, var 
paveikt lielas lietas, tikai katram ir 
jāpieliek sava roka. 

Inese Čeporjuse, 
krievu valodas skolotāja
Druvas skolu raksturo tās labes-

tīgā un jaukā gaisotne, kura reti 
sastopama lielajās skolās. Arī 
darba atmosfēra ir ļoti pozitīva. 

Ļoti patīkami no rīta ienākt 
skolā un dzirdēt «Labrīt!» no 
jauniešiem, kuriem neko nemāci. 
Patīkami, ka direktors apjautājas 
kā klājas. Man patīk arī šīs Citādās 
stundas, kad skolēni parādās pa -
visam citā gaismā. 

Maija Pūne, 
direktora vietniece  
audzināšanas jomā
Nākot strādāt uz Druvas vidus-

skolu, bažījos par to, kā būs iejus-
ties tik tradīcijām bagātā kolek-
tīvā. Tomēr mani pārsteidza tas, 
cik viegli bija ienākt šajā vidē, cik 
viegli ir sastrādāties ar kolēģiem, 
cik pretimnākoši ir skolēni, cik 
atbalstoša ir vide kopumā, cik ātri 
es sajutos kā «savējais». Katra 
radošā ideja šeit tiek pamanīta, 

katra iespēja palīdzēt tiek izman-
tota, un, galvenais, katra labā lieta 
tiek novērtēta! 

Kas ir Druvas vidusskolas 
labākās   īpašības, kas liek tai 
attīstīties, iet uz priekšu, mainī
ties?

Megija Zunde, 
11. ed klases skolniece
Druvas vidusskolas skolēnu 

labākā īpašība ir neatlaidība. Mēs 
gribam būt pirmie, un mēs mācā-
mies un piedalāmies. Druvas sko-
lēniem piemīt elastība un spēja 
pielāgoties dažādiem dzīves pār-
baudījumiem.  

Sintija Plāce, 
12. ed klases skolniece
Bez vēlmes mainīties nav iespē-

jamas nekādas pārmaiņas. Dau-
dziem šīs skolas skolotājiem pie-
mīt šī vēlme. Sadarbība ir tas, kas 
skolu virza uz priekšu. 

Alise Ose, 
12. ed klases skolniece
Skolai ir īpaši paveicies ar tās 

jauko, zinošo un vienmēr atvērto 
kolektīvu, kurš skolēniem dāvā 
daudz mīlestības un zināšanu.    
Īpašs skolas virzītājspēks ir skolas 
direktors Sergejs Beļkevičs, kurš ir 
palīdzējis skolai attīstīties, kļūt 
inovatīvākai. Visu kopā ieguldītais 
darbs ir licis skolai kļūt par brīnu-
mainu vietu, kur ikviens jūtas gai-
dīts un mīlēts. 

Dāvids Dāvis Gailītis, 
12. ed klases skolnieks
Zinu, ka veiksmes pamatā ir 

savstarpēja sadarbība starp skolo-
tāju un skolēnu, kas nebeidzas, pat 
izejot ārā pa skolas durvīm. Bet 
pats labākais ir tas, ka nekad 
nepamet sajūta, ka esi noderīgs un 
vienmēr gaidīts. 

A. Bērziņai un S. Plācei, (skolotāja L. Kaļi-
šuka), V. Skrebelei (skolotāja I. Otto), A. Bart-
kevičam-Valdmanim (skolotāja L. Liepa), 
3. vieta A. Jansonei (skolotāja S. Burve),  
A. Dembovskai (skolotāja L. Kaļišuka). 

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē
1. vieta A. Bartkevičam-Valdmanim, 2. vieta 
L. Hremenkinam (skolotāja A. Du    kāne), 
3. vieta E. Gaponam, M. Kaļišukam, (sko-
lotāja L. Beļkeviča), B. Dīriņai (skolotāja 
A. Dukāne), 

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē
2. vieta J. Ševelei, 3. vieta K. Miemei, 
R. Balodim, (skolotāja E. Rožkova)

Starpnovadu fizikas olimpiādē 
1. vieta S. Gercānei. (skolotāja A. Bondarika)

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 
2. vieta R. Rozei, 3. vieta R. Rolšteinai.  
(skolotāja I. Zīrupa)

Tulkošanas konkursā “Juvenes Trans
latores» 

1. vieta J. Ševelei (skolotāja A. Dukāne).

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē
1. vieta S. Lagzdiņam, 2. vieta R. Rozei, 
P. Simsonei. 3. vieta K. Kondrādam,  
A. Jansonei. (skolotāja I. Rudzutaka)

Starpnovadu matemātikas olimpiādē
1. vieta S. Lagzdiņam (skolotāja S. Ķeire), 
V. Skrebelei (skolotāja I. Otto) 2. vieta  
S. Gercānei, 3. vieta M. Kaļišukam, K. Kon-
rādam (skolotāja S. Ķeire), E. Baltiņai,  
R. Rolšteinai, S. Plācei (skolotāja R. Gulbe), 

Mājturības/kokapstrādes tehnoloģiju 
II olimpiāde
1. vieta Ģ. Brucim (skolotājs A. Ozolnieks)

Vizuālās mākslas olimpiādē 
1. vieta novadā un 3. vieta Kurzemes 
reģiona olimpiādē M. Demiterei 2. vieta 
L. Svārupam, S. Plācei, (skolotāja D. Lāva). 

Vokālās mūzikas konkurša «Balsis 
2016»
1. pakāpe Druvas vidusskolas meiteņu 
ansamblim (skolotāja S. Snipke)

Teātra sporta reģionālajā turnīrā 
1. pakāpe vidusskolas komandai, 2. pa 

kāpe 5. klases komandai, (skolotāja I. Vēja) 

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

Latvijas 2. – 4. klašu koru konkursā 
“Tauriņu balsis 2016» 
1. pakāpe Druvas vidusskolas 2. – 4. klases 
korim (skolotāja S. Snipke).

LNKC deju kolektīvu skatē 
1. pakāpe JDK «Puzurs» (skolotāja L. Liepa). 

Lai katram izdodas atrast savu ceļu, kā 
izzināt pasauli!

Direktora vietniece Laine Liepa
Sasniegumi sportā
Druvas vidusskolā ikkatrs skolēns var 

sevi pierādīt un apliecināt gan komandas, 

gan individuālajos sporta veidos. 
Sporta skolotāji: Z. Zeps, J. Zilvers

1. vieta florbolā 8.-9. kl. grupā. 
3. vieta basketbolā vidusskolas jaunietēm 
un jauniešiem. 
3. vieta basketbolā vidusskolas jauniešiem. 
2. vieta basketbolā 3.-5. kl. grupā 
meitenēm 3. vieta zēniem. 
3. vieta basketbolā 3.-5. kl. grupā zēniem. 
2. vieta basketbolā 6.-7. kl. grupā zēniem. 
3. vieta dambretē 6.-7. kl. grupā. 

Sasniegumi

Jau 4 gadus skola 

centralizētajos eksāmenos 

sasniedz valsts ģimnāzijas 

prasībām atbilstošus 

rezultātus!

Panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs,  
konkursos, sacensībās, skatēs 2014./2015.m.g.
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Ārpusstundu darbs

Mana klase – 10.em

10.em klase ar audzinātāju Eni Rožkovu LTV spēlē «Gudrs vēl 
Gudrāks», kurā atbalstīja klasesbiedru Rihardu Tuku 

Agita Skrebele, 
1. un 2. klašu deju 
kolektīvu vadītāja 
Ar mazajiem dejotājiem Druvas 

vidusskolā sadarbojamies jau otro 
sezonu. Jau sen ir pierādīts, ka 
ritms, mūzika, kustība un deja 
attīsta bērnus ne vien fiziski, bet 
vieglāk var iemācīties lasīt un 
rēķināt. Daudziem skolēniem ir 
ļoti grūti koncentrēt uzmanību, 
organizēt darbu, kustēties. Liels ir 
gandarījums, kad sezonas otrajā 
pusē bērni ir jau fiziski spēcīgāki, 
spēj noturēt staltas muguras un 
izdejot visas dejas. 

Šī gada lielākais pasākums «Mazā 
Puzura» un «Puzura» dejotājiem 
bija jubilejas koncerts «Dejas ceļos 
savītie» kuru kopīgā koncertā svi-
nējām ar Druvas vidējas paaudzes 
dejotājiem.

Mums ir izveidojusies ļoti laba 
sadarbība ar Druvas vidusskolas 
«Mazā Puzura» un «Puzura» vadī-
tāju Laini Liepu. Es pat teiktu, ka 
esam uz viena «viļņa», domājot 
par deju. Kopā veidojot jubilejas 

Ene Rožkova, 
10.em klases audzinātāja
Kā jau mēs visi labi zinām, skola 

ir tā vieta, kur skolēni pavada savu 
lielāko dienas daļu, tāpēc nav 
nekāds brīnums, ka skola gribot 
negribot kļūst par otrajām mājām, 
bet klasesbiedri cits citu iepazīst 
pat vairāk kā dažu labu radinieku, 
tāpēc ir tik svarīgi justies labi savā 
klases kolektīvā. 

10.em klasē mācās 12 eksaktās 
programmas un 8 multimediju 
programmas skolēni. 11 meitenes 
un 9 puiši. Klasesbiedri. Draugi. 
Personības. Tik dažādi, bet tik 
interesanti! Kolektīvs, kas patī-
kami pārsteidz jebkuru cilvēku, 
kas kaut vai neilgu laiku pavada 
kopā ar šiem jauniešiem. Gan sko-
lotāji, gan ārpusklases darba orga-
nizatori, projektu vadītāji, gidi, 
TV šova vadītāji un pat autobusa 

šoferi saka – šī nu gan ir forša 
klase! Kas gan ir tas īpašais, kas 
piemīt šim klases kolektīvam? 
Domāju, ka pirmkārt, tā ir drau-
dzīgā gaisotne kolektīvā, prasme 
mierīgi un ar smaidu pieņemt 
mums katram piemītošās “mazās 
dīvainības», humora izjūta. Tā 
noteikti ir augstā atbildības sajūta, 
vēlme padarīt labi visus darbus – 

gan tos, kas patīk, gan tos, kas ne 
visai. Tā ir emocionālā inteliģence 
– spēja diskutēt, izteikt un pama-
tot savu viedokli par dažādiem 
jautājumiem. Tā ir gan spēja vie-
noties, ja tas ir nepieciešams, lai 
sasniegtu kādu kopīgu mērķi, gan 
veselīga savstarpējā konkurence 
individuālo rezultātu uzlabošanā! 
Paldies vecākiem, vecvecākiem 
par tādiem bērniem!

Tādi nu viņi ir – 10.em! Priecā-
jos! Apbrīnoju! Lepojos! 

«Durvis» atveras jaunai pieredzei
Inguna Vēja, 
izrādes režisore
Durvis – robeža, drošības sa -

jūta, jauna iespējamība… Atvērša-
nās? Reizēm riskanta, bet tik vēr-
tīga, lai iepazītu, izprastu, sajustu. 
Sava drošā sliekšņa pārkāpšana ir 
izaicinājums, tomēr tikai tā varam 
sastapt patiesību, sajust īstu piede-
rību, pēc kā būtībā visi tiecamies.

Skatuves scenogrāfijas ideju, 
projekcijas, skaņas un citus 
te ātrim raksturīgos izteiksmes 
līdzekļus radīja paši jaunieši. Arī 
tēmas, par kurām runājām lugā, 
protams, bija viņu rosinātas – 
attiecības ģimenē, draudzības 
patiesums, drošības sajūta… Jau 
iepriekšējā vasarā tikāmies ar 
lugas autori, jauno dramaturģi 
Annu Zvaigzni, lai iepazītos un 
kopīgi veidotu izrādi, kurā jaunie-
šiem raksturīgā veidā risinās dia-
logi, veidojas un jūk attiecības, 
atklājas sāpes un noslēpumi. 

Izrādi teātra profesionāļi novēr-
tēja ar augstākās pakāpēs diplomu 
un izvirzīja Latvijas skolu teātru 
parādei Valmierā. 

Ieva Ozoliņa, 
11. m klases skolniece 
Viss izrādes tapšanas process 

bija kā ceļojums. Par to, protams, 
jāpasakās skolotājai, režisorei 
Ingunai. Izrādes tapšanas procesā 

iepazinām viens otru tuvāk.  
Smiekli mēģinājumos ir tas, kas 
man visvairāk ir palicis atmiņā. 

Lai arī ko teiktu mēs paši un cil-
vēki no malas, uzskatu, ka pēdējos 
mēģinājumos mēs visi saņēmā-
mies un strādājām ar lielu atdevi. 
Lugas «Durvis» pirmizrāde bija ar 
neaizmirstamām emocijām apvel-
tīta, pacilājums mūs nepameta vēl 
ilgi. 

Fragments no izrādes «Durvis» pirmizrādes

Maija Pūne, 
direktora vietniece 
audzināšanas jomā 
Tuvojoties pavasarim, skolēnu 

domes jaunieši apņēmās īstenot 
nebijušu pasākumu Druvas vidus-
skolā – «Sadziedi ar skolotāju». 

Vairāku nedēļu mēģinājumi veda 
uz grandiozu projekta noslēguma 
vakaru – pašu pasākumu «Sadziedi 
ar skolotāju»

21. aprīļa vakarā skolā virmoja 
patīkama satraukuma gaisotne, 
dalībnieki slīpēja vēl pēdējās deta-
ļas savos priekšnesumos, savukārt 
skatītāji ieinteresēti gaidīja, ko pie-
dāvās radošās apvienības, kurās 
dzied vismaz viens skolotājs. 

Pasākumā piedalījās 15 apvienī-
bas no Druvas vidusskolas un  
divi viesu kolektīvi no Cieceres 
internātpamatskolas. Par jautru 
un pa  tīkamu noskaņu rūpējās 
vakara vadītāja Edīte Irbe, muzi-
kālo krāsainību nodrošināja sko-
lotāja Rita Ūpe. 

Apvienības vērtēja nenopietni 

nopietna žūrija – Liene Bergmane, 
Dina Zariņa, Ginta Ošeniece, Vita 
Grīsle Akopjana. 

Apvienības sacentās par balvām 
dažādās nominācijās, tostarp Ska-
tītāju simpātijas balvu, Žūrijas spec-
balvu un Skolēnu domes ceļojošo 
specbalvu – bungu komplektu. 

Dalībnieki bija domājuši ne tikai 
par muzikālo izpildījumu, bet arī 
par savu komandas vizuālo tēlu. 

Lai šis košais un pozitīvām 
emocijām bagātais pasākums, kļūst 
par tradīciju!

Anete Katrīna Zgirzka, 
10. d klases skolniece
«Sadziedi ar skolotāju» bija ļoti 

aizraujošs, interesants un pārdo-
māts pasākums. Tas sniedza man 
iedvesmu un deva drosmi atklāt 
savu talantu publikas priekšā. 
Prieks bija redzēt skolotājus neie-
rastā gaismā – visi bija jautri un 
atraktīvi. Galvenais, ikvienam tas 
bija lielisks atpūtas mirklis. 

Sadziedi ar skolotāju! 

Patriotiskās noskaņās
Inga Koreņika, 
sociālo zinību skolotāja
Lai veicinātu skolēnu piederību 

savai skolai, lai apzinātos savas 
saknes, arī Druvas vidusskolā 
šogad tika rīkoti dažādi pasākumi 
– Lāčplēša diena, Latvijas dzimša-
nas diena, barikāžu atceres dienu 
un Baltā galdauta svētki, par godu 
4. maijam. Katrs ar savu klātbūtni 
radīja svētku noskaņu. 

Lāčplēša dienā tika veidots strēl-
nieku ugunskurs skolas pagalmā, 
pie kura lasīja strēlnieku atmiņas 
no dienasgrāmatu un A. Čaka 
«Mūžības skartie» fragmentiem, 
dziedāja strēlnieku dziesmas. Valsts 
svētkos caur dzeju, dziesmām un 
video fragmentiem izdzīvojām 

Latvijas vēstures galvenos notiku-
mus. Barikāžu atceres dienā tikā-
mies un uzdevām jautājumus bari-
kāžu dalībniekiem. Baltā galdauta 
svētkos pie skolas kopīgi dziedā-
jām himnu, pacēlām Latvijas ka -
rogu un klasēs veidojām Latvijas 
brīvības kolāžas. 

 Piederības izjūta skolai un lep-
nums par to, ka esi tās daļa, palīdz 
mūsu skolēniem izaugt par savas 
ze  mes patriotu un savas valsts pil-
soni, kurš izjūt cieņu pret Latvijas 
dabas skaistumu, vēstures manto-
jumu, tradīcijām un kultūras vēr-
tībām. 

Paldies visiem, kuri piedalījās 
svētku tapšanā!

Dejotprieks Druvā
koncertu, secinājām, ka ļoti sva-
rīgi, lai ikviens Druvas vidusskolas 
dejotājs sajūt šo piederību, lep-
numu, dejojot kolektīvā, ka tas ir 
viens vesels kolektīvs ar dažādām 
vecuma grupām. Sezonas noslē-
guma Pavasara koncertā lielie 
dejoja kopā ar 1. klases dejotājiem 
deju «Mamma, skurstenis un mēs». 
Šis bija ļoti aizkustinošs mirklis 
visiem dejotājiem un arī skatītā-
jiem. Mīlestība, sapratne, cieņa un 
lepnums, kas plūda no dejotājiem, 
bija fantastiska. 

Paldies dejotāju vecāki, ka atbal-
stāt vai ierosināt bērnus dejot, ka 
esat atsaucīgi un atvedat bērnus 
uz papildu mēģinājumiem vaka-
ros un reizēm arī brīvdienās. Īpašs 
paldies Kates un Emīla mammai 
no 2. klases, un Elīnas mammai 
no 1. klases, kuras palīdzēja pie-
skatīt dejotājus jubilejas koncerta 
laikā. Liels paldies klašu audzinā-
tājām, ka atgādināt un pamudināt 
nākt uz mēģinājumiem. Sirsnīgs 
paldies I. Vējai, mūsu koncert-
meistarītei!

Sandra Burve, 
jauno literātu pulciņa vadītāja 
Vārda mākslas pasaule ir ļoti 

plaša – mēs tajā saredzam un 
sadzirdam visu sev apkārt. Jauno 
literātu pulciņa būtība un sūtība – 
pietuvoties literārā darba radītā-
jam, izprast radoša cilvēka perso-
nību, apzināt literāta daiļradi utt. 
Bet – viens no svarīgākajiem sevis 
meklēšanas momentiem ir jaunrade. 

Jaunie literāti ceturtdienas pēc-
pusdienās sanāk kopā un pie tējas 
norit pulciņa aktivitātes. 

JLP dalībnieki norunāja – ja 
kāds kaut ko uzrakstījis, nākamajā 
nodarbībā nolasa. Tā teikt – savē-
jie sapratīs, noteikti pateiks labus 
vārdus, uzsvērs veiksmes un pozi-
tīvo. Ja kāds jebkad ir radījis dze-
joli vai prozas darbu – zina, cik 
grūti ir to citiem nolasīt. 

JLP nodarbībās apzinājām ra  -
došo darbu konkursus, kuros ir 
iespējams piedalīties ar savām 
esejām, dzejoļiem, prozas dar-

biem, – J. Rozentālam veltītais 
radošo darbu, konkurss R. Blau-
maņa eseju konkurss, R. Mūka ra -
došo darbu konkurss, A. Pumpura 
muzeja organizētais konkurss,  
G. Merķeļa konkurss, valoda.lv 
piedāvātie konkursi u.c. 

JLP skolēni bieži darbojas ar 
izteiktu pašiniciatīvu – tā radās 
Adventes atzīmēšanas mirkļi 
pirmdienas rītos, radošo darbu 
konkurss 5.-12. klases skolēniem 
«Tu esi Latvija!’’.

JLP bieži viesošanās Saldus bib-
liotēkā, kur mūs sirsnīgi uz  ņēma 
bibliotekāre, ESIP koordinatore 
Andra Gaigala, kā arī bibliotēkas 
apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilma 
Ābolte. Pašlaik aktuāls ir Druvas 
vidusskolas Literārā žurnāla veido-
šanas un skolēnu jaunrades darbu 
korektūras process, skolēni vizua-
lizē savus un citu dzejoļus. Literārā 
žurnāla Atvēršanas brīdis – sep-
tembrī Dzejas dienu ietvaros. Uz 
tikšanos nākamgad!

Jauno literātu pulciņš  aizsniedz to
aizsniedz neiespējamo
aizsniedz zvaigzni debess malā
aizsniedz lietus lāsi straujā dejā
aizsniedz tauriņu
kurš uz mākoņmalas sēž
aizsniedz mani
nocel lejā 
       /Rūta Ārāja, 12. klase/

Lielāko pasākumu TOP 5*

1. Lielgājiens 
2. Sadziedi ar skolotāju
3. 10.klašu inaugurācija
4. Prezidenta balle
5. Ziemassvētku volejbola kauss 
un Ziemas aktivitātes slēpošanas 
trasē

*Pēc skolēnu aptaujas rezutātiem
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Projekti

Ilga Ķuze,
projekta koordinatore
Septembris aicināja zinātkāros 

un aktīvos jauniešus uz Talantu 
skolām. Reizi mēnesī Druvas vidus-
skolā ieradās jaunieši, lai pēcpus-
dienu pavadītu radošā, izzinošā 
un sadarbību veicinošā gaisotnē 
sešās talantu skolās - Kurzemes 
jauno uzņēmēju skola, Kurzemes 
jauno biologu skola, Kurzemes 
Jauno ģeogrāfu skola, Kurzemes 
jauno programmētāju skola, Jauno 
matemātiķu skola, Sava stila skola.

«Man visvairāk patika braukt uz 
Saldus Medicīnas centru. Tur man 
ļoti patika apskatīt sāls istabu un 
es arī izpratu kāds ir ārstu darbs. 
Man arī ļoti patika veikt eksperi-
mentus un gatavot smēres. Vienu 
no smērēm iedevu draudzenei un 
viņai palīdzēja. Nākamgad es arī 
pieteikšos uz Talantu skolu un 

ceru, ka atļaus braukt. Es ļoti 
daudz iemācījos.» (Lauma Eliza
bete Pāruma, Rubas psk.)

«Paldies par lielisko iespēju 
apmeklēt dažādus uzņēmumus un 
iepazīties ar to darbību, produk-
ciju. Domāju, ka diez vai visu būtu 
redzējusi, ja nebūtu apmeklējusi 
Talantu skolu. Vēlreiz paldies par 

Citādais latviešu valodas un literatūras stundās
Līga Kaļišuka, 
latviešu valodas un 
literatūras skolotāja
Lai mācību stundas būtu intere-

santas ir jādomā un jāveido inte-
resants mācību process. Tā arī 
rodas citādās stundas – daudzvei-
dojot metodes un paņēmienus. 
Kāpēc šādas stundas ir nepiecieša-
mas? Tādēļ, ka tās veido intere-
santu mācību procesu gan skolē-
niem, gan skolotājiem. Šis radīšanas 
process aizrauj mani kā skolotāju, 
jo stundas nav vienveidīgas, kā arī 
skolēniem ļauj nepiespiestā gai-
sotnē un veidā apgūt nepiecie-
šamo mācību saturu. Citādas 
stundas veidoju gan ar tehnoloģiju 
palīdzību, kā, piemēram, 12. klasē, 
apgūstot I. Ziedoņa personību, 
skolēni veido raidījumu par rakst-
nieku vai arī piedalās konkursā. 
Taču tikpat labi citādajās stundās 

var iztikt vien ar krāsainajiem 
zīmuļiem un lielu papīra lapu. Tā 
12. klasē apguvām jaunāko lat-
viešu literatūru par latviešu izsūtī-
šanu 20.gs. 40.g. – uz lapas zīmē-
jot sliedes, vagonus, stacijas un 
robežstabus ar simbolisku nozīmi. 

Citādās stundas literatūrā palīdz 
saskatīt būtisko autora personībā 
un daiļradē, ieskatīties dziļāk un 
pamatīgāk nekā darba lapu aizpil-
dīšana. 

Šo metodiku izmantoju arī lat-
viešu valodas stundās, lai palīdzētu 
skolēniem apgūt un nostiprināt zi -
nāšanas atšķirīgā un viņiem zināmā 
veidā. Citādās stundas ļauju vei-
dot arī skolēniem, jo viņi pārzina 
dažādas interaktīvas iespējas un 
viņiem rodas interesantas idejas, 
kuras realizējot, rodas spēles vai 
mācību video latviešu valodā. Vei-
dojot un izspēlējot spēles, valda 

sacensību gars, un vēlme būt labā-
kajam veicina skolēna redzesloka 
paplašināšanu. Šādi varam cits no 
cita mācīties – es kā skolotāja 
apgūstu jaunas vietnes un iespē-
jas, bet skolēni paplašina zināšanu 
loku latviešu valodā. Tādējādi 
ieguvēji esam mēs visi. 

Galvenais ir uzdrīkstēties un 
paskatīties uz visu no vienas un 
no otras puses, tad arī citādā 
stunda atnāk pati. 

Zenta Sileviča, 
2.re klases audzinātāja
Arī sākumskolas skolēni ar aiz-

rautību piedalās »citādajās stun-
dās», jo jūt, ka garlaicīgi nebūs ne 
mirkli. Šajās stundās skolotājs pie-
meklē interesantākus interaktīvos 
materiālus, lietā tiek liktas balso-
šanas pultis, planšetes, abu dator-
klašu iespējas. Bieži mācībās 

Krāsainie un radošie skolas projekti 
Ilga Ķuze,
projektu koordinatore
Mācību gadu kuplināja divi krā-

saini un radoši projekti. J. Rozen-
tāla 150. dzimšanas dienai tika 
veltīts literāro un radošo darbu 
konkurss «Dzīve kā palete – raiba 
un krāsaina…». Konkursā piedalī-
jās skolēni no visām Latvijas sko-
lām. Radošo darbu grupā tika 
iesūtīti 249 darbi, literāro darbu 
grupā 89 darbi. Mākslinieka 
dzimšanas dienā, noslēguma pas -
ākumā, Druvas vidusskolā pul -
cējās labāko darbu autori. Pasā-
kumu pagodināja arī Rozentāla 
dzimtas pārstāvji. 

«Tas ļāva iztēloties Jaņa Rozen-
tāla dzīvi un pašam novērtēt 
savējo. Tas bija patiesi interesanti.» 
(Kārlis Ķuzis, 11.edm klase)

Vidusskolēniem bija iespēja pie-
dalīties programmas Nordplus 
Language atbalstītajā projektā 
«Pēra Ginta ietekme literatūrā, 
mākslā un mūzikā». Projekts tiek 
īstenots sadarbībā ar Mažeiķu 
Merkelio Rackauskas ģimnāziju 

un norvēģu biedrību Latarb. Caur 
H. Ibsena «Pērs Gints» ir izveidota 
neliela norvēģu – latviešu – lietu-
viešu vārdnīciņa. Literārā darba 
ietekme ir skatīta kā Latvijas, tā 
Lietuvas un Norvēģijas kultūrā.  
Augustā 50 latvieši, lietuvieši 
dosies uz Norvēģiju, lai klātienē 
iepazītu vidi, kurā H. Ibsens guva 
ierosmi savam literārajam darbam 
un Pēra Ginta festivālā skatīsies 
izrādi «Pērs Gints». 

palīdz pasaku tēli, spēļu elementi. 
1.do klases skolēniem otrajā 
semestrī visvairāk atmiņā palikusi 
cepumiņu cepšanas stunda Vairas 
vecāku vadībā, vizuālās mākslas 
stunda par līniju veidiem, to mek-
lēšanu savā apkārtnē. Visi sākum-
skolas skolēni varēja just līdzi kaz-
lēnu priekiem un bēdām 1. re 
klases citādajā stundā – izrādē 
«Vilks un kazlēni», kura bija iestu-

dēta kā mūzikls, gatavojoties 
māmiņu dienai. Skatītāji secināja: 
«Mēs arī tā gribam!»

2.re klases skolēni atceras citādo 
mājturības stundu ar sniega figūru 
veidošanu skolas dārzā janvāra 
dienā. Bet grūtos teikuma veido-
šanas likumus un teikuma locek-
ļus bērniem saprast palīdzēja 
karalis un karaliene, kas droši 
vadīja bērnus pa sarežģītajiem tei-
kuma karaļvalsts labirintiem. 

Lai katra stunda jaunajā mācību 
gadā pārtop par citādo stundu!

«Šis projekts man ļāva iepazīt 
Norvēģijas kultūru un būtību caur 
Pēru Gintu. Taču vēl nekas nav 
beidzies, jo augustā projekts 
sniegs iespēju redzēt un izbaudīt 
H. Ibsena dzimteni ar savām acīm 
un izjūtām.» (Diāna Muižniece, 
11.edm klase)

«Ieguvu ieskatu par norvēģu 
valodu. Projekts ir labs veids kā 
iepazīties ar norvēģu literatūru.» 
(Intars Bušinskis, 11.edm klase)

Talantu skolas Druvā

Sanita Ķeire, 
projekta «Esi līderis!» 
vadītāja Druvas vidusskolā
Projekta ietvaros esam tikušies 

ar dažādiem uzņēmējiem, izspēlē-
juši vairākas biznesa spēles, kārto-
juši eksāmenus un apmeklējuši 
«Līderu dienas», kā arī piedalījā-
mies vairākos projektos un kon-
kursos. 

Dzintra Januze, 
3. klases audzinātāja
Ir noslēdzies projekta «Sporto 

visa klase» 1. posms 3. klases sko-
lēniem. Bērni cītīgi apmeklēja 
sporta nodarbības. Pusfināla sa -
censībās spēlēja tautas bumbu ar 
sešām Kurzemes zonas koman-
dām. Viegli nebija, taču ieguvumu 
no šī projekta ir daudz!

Kā 3. klases skolēni vērtē dalību 
šajā projektā?

Ance Priede: «Esmu ieguvusi 

iespēju un skolotājiem par pacie-
tību. Veiksmi un radošas idejas 
turpmāk.» Megija Zommere, 
Ezeres vsk.)

«Apguvu skaisti iesaiņot dāva-
nas. Ļoti patika nodarbības, jo 
tajās varēju ļoti daudz jaunu uzzi-
nāt un izmēģināt. Ja es nebūtu pie-
dalījusies Sava stila skolā, tad neko 
tādu nebūtu darījusi. Bija ĻOTI 
interesanti. Paldies!» Līva Vid
župa, Druvas vsk.) 

Rita Gulbe,
JMS vdītāja 
Ir veiksmīgi noslēgusies kārtējā 

Talantu skolas sezona ar lielisku, 
izzinošu ekskursiju uz Rīgu. Cen-
tīgākajiem un aktīvākajiem skolē-
niem tika dota iespēja apmeklēt 
Medicīnas Tehnoloģiju centru, Lat-
vija Universitātes 2014. gadā atklāto 
jauno Dabaszinību fakultāti un 
baudīt interesantu ekskursiju Gais-
mas pilī. Visos apskates objektos 
mūs sagaidīja lieliski gidi. Skolē-
niem bija iespēja veikt dažādus 
ķīmijas eksperimentus un pa  rādīt 
savas zināšanas ķīmijā, fizikā, bio-
loģijā, ģeogrāfijā, mākslā un arī 
literatūrā. Mēs – skolotāji – bijām 
lepni, dzirdot gidus slavējam mūsu 
skolēnu ieinteresētību, aktivitāti un 
labu uzvedības kultūru ekskursijas 
laikā!

Pēc labi padarīta darba, mēs 
devāmies ieturēt  gardas pusdie-
nas “Lido”, kuras tika apmaksātas 
no projekta līdzekļiem. Labi pa -

«Esi līderis!»

Sporto visa klase
prieku un veselību. Sports ir vaja-
dzīgs!»

Agnese Annija Skrebele: «Es 
iemācījos, ka ir jācīnās līdz galam!»

Gusts Polis: «Esmu sapratis, ka 
mums visiem ir jāsadarbojas, 
nevis jāstrīdas par katru sīkumu. »

Aleksis Prūsaks: «Esmu iemā-
cījies zaudēt. Sapratu, ka vienmēr 
nevar uzvarēt. »

Klase vienprātīgi nolēma dalību 
projektā turpināt arī nākamajā 
mācību gadā !

Skolēnu doma par projektu:
«Projekts attīsta spēju realizēt 

savas idejas, domāt un prātot». 
«Pirms piekritu dalībai, šaubījos, 

bet tagad nenožēloju, jo projekts 
palīdz apgūt zināšanas, kuras ne -
māca skolā, bet nākotnē noderēs». 

«Projekts ir interesants, taču 
nākamgad gribētu vairāk vieslek-
toru, tikšanos ar uzņēmējiem un 
biznesa spēļu, vārdu sakot – vai-
rāk praktiskā, jo teoriju varam 
izlasīt». 

ēduši un laimīgi, mājupceļā bau-
dījām ģeogrāfijas skolotāja Jura 
Levica interesanto stāstījumu par 
purvu rašanos, dažādiem purva 
augiem un lielisku pastaigu pa 
purva laipu pie Skaista ezera Cenu 
tīrelī. 

Audzēkņi par noslēguma eks-
kursiju:

«Man ļoti, ļoti patika LU strādāt 
kopā ar ķīmijas skolotāju, jo viņš 
bija ļoti foršs.» (Viktors Markušs, 
Pampāļu psk.)

«Man ļoti patika šī ekskursija, jo 
bija iespēja apskatīt LU Dabaszi-
nību centru, Latvijas Nacionālo 
bibliotēku un uzzināju daudz 
jauna. Noteikti piedalīšos Talantu 
skolā arī nākamgad». (Lelde Tiļļa, 
Saldus psk.)

Talantu skolas Druvā – tā ir 
iespēja pilnveidoties, radoši iz -
pausties, atklāt sevi un uzzināt 
jaunāko!

Uz tikšanos nākamajā Talantu 
skolu sezonā!

J. Rozentāla literāro un radošo darbu konkurss «Dzīve kā palete – 
raiba un krāsaina…» laureāti. 

2. re klase iepazīstot teikuma veidošanas likumus un teikuma locekļus

Talantu skolas aktīvākie un centīgākie bērni noslēguma ekskursijā
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Dažādi

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 13. 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 informāci-
jas tehnoloģiju apmācību. 
– Dabaszinību programma 7.-9. kl.
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 piecas dienas vēlas pavadīt aktīvā, veselīgā un interesantā vidē. 
Nometnes programmā: dažādas sportiskas aktivitātes, brīvā laika 

pavadīšana telpās un laukā.
Laiks no 25. jūlija līdz 29. jūlijam. Nometne 3.-6. klases skolēniem.
Dalības maksa 60,00 EUR
Pieteikšanās līdz 25. jūnijam!

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa atrodama mājas lapā 
www.druva.lv

Nometnes vadītāja: Arvita Romanovska, 
tālr.26593944, arvita.romanovska@inbox.lv

Nāc mūsu pulkā!

Dabaszinību programma
Laine Liepa, 
direktora vietniece

2016./2017. mācību gadā Druvas 
vidusskolā būs jauna pamatizglītī-
bas programma ar padziļinātu da -
baszinātņu un datorikas mācīšanu. 

Datorikas apmācībai paredzēta 
viena stundu nedēļā 7.-9. klasei. 
Programmas saturs paredz arī 
programmēšanas pamatu apmācību. 

Papildu stundas fizikā, ķīmijā, 
ma  temātikā nodrošina iespēju ra -
doši un interesanti padziļināt zinā-
šanas dabaszinātņu jomā, palīdz 
pilnveidot prasmes eksperimentā-
lajā darbā un rosina pētniecībai. 

Mācību priekšmetu kvalitatīvu 
apguvi nodrošina latviešu valodas, 
matemātikas un angļu valodas 
apguve līmeņos. 

Rita Gulbe, 
matemātikas skolotāja 

Skolā ik gadu tiek ieviestas ino-
vācijas, lai apmierinātu vecāku un 
audzēkņu pieaugošās prasības pēc 
kvalitatīvas izglītības.

Nākamajā mācību gadā piedā-
vātā dabaszinātņu un matemātikas 
programma 7. klasei, atšķirībā no 
vispārizglītojošās programmas, 
dos iespēju skolēniem apgūt 
priekšmetu – matemātikas prakti-
kumu (viena stundu nedēļā). Tās 
būs praktiskās nodarbības gan 
laukā, gan telpās, veicot praktiskus 
uzdevumus un dažādus aprēķinus, 
saistītus ar projektu plānošanu un 
nepieciešamajām izmaksām. Mācī-
šanās procesā tiks izmantota dažā-
das IT ierīces. 

Multimediju zibšņi
Jau otro gadu Druvas vidusskolā 

pieejama multimediju programma, 
kurā skolēni apgūst dažādas, ar 
medijiem saistītas zināšanas un 
praktiskas iemaņas. Multimediju 
programmas skolēnu paveiktais 
apskatāms gan sociālajos tīklos 
klejojošajos skolas reklāmas rullī-
šos, regulārajās fotoizstādēs skolas 
gaiteņos, bilžu galerijās skolas 
mājaslapā, pie afišu stabiem un 
ziņojumu dēļiem, informējot par 
skolas pasākumiem.

Radošie zibšņi skolotāja Laura 
Rinmaņa vadībā, gluži kā fotoka-
meras zibspuldze, uzplaiksnī atkal 
un atkal no jauna. 

«Fotogrāfējam, apstrādājam bil-
des, nedaudz sākam filmēt. Un ir 

nemitīgi interesanti projekti, dažādi 
uzdevumi. Liels prieks, ka izvēlē-
jos tieši šo programmu.» (Katrīna 
Kļaviņa, 10.m klases skolniece.)

«Man patīk tas, ko es daru mul-
timediju programmā, jo tas ir aiz-
raujoši. Šogad, multimediju stun-
dās, apguvām fotografēšanu, bilžu 
apstrādi un video filmēšanu, drā-
mas stundās apguvām dažādas 
skaņu un kustību etīdes. Ļoti 
patīk, ka mums ļauj pielietot iegū-
tās prasmes arī dažādos skolas 
pasākumus, tas ir lielisks veids, kā 
uzkrāt pieredzi.» (Kristīne Bēr
ziņa, 10. m klases skolniece.)

«Būt radošam un ar savām ide-
jām šeit ir pats galvenais!» (Ieva 
Ozoliņa, 11.m klases skolniece.)

Runā Dāvids! 
Dāvids Dāvis Gailītis,
12. edm klases skolnieks,
DV skolēnu prezidents

Uhh! Ir pagājuši divi brīnišķīgi 
gadi pie Druvas vidusskolas sko-
lēnu domes vadības pults. Kā 
eksaktās jomas skolnieks savas 
pārmaiņas dzīvē esmu aprēķinājis 
un izskaitļojis. Tātad – liekam 
nemainīgo lielumu «skolotāju 
labsirdību», pieskaitām fiksēto 
lielumu «atsaucīgos klasesbiedrus 
un skolasbiedrus», to visu pareizi-
nām ar atkarīgo lielumu «skolas 
vidi» un dalām ar deviņu mēnešu 
mācību kursu, un galu galā sanāk 
mana skolas ikdienas dzīve.  
Paldies Jums visiem par atbalstu! 
Bija gods būt Druvas vidusskolas 
skolēnu prezidentam. Paldies!

Rita Ūpe, 
mūzikas skolotāja

Druvas vidusskolas skolēniem ir 
dota iespēja mācīties mūzikas 
programmā, kas dod iespēju apgūt 
kāda instrumenta spēli. Gadiem 
ritot, tiek piedāvāts apgūt arvien 
plašāku mūzikas instrumentu 
klāstu, tādējādi nodrošinot lielā-
kas izvēles iespējas, ņemot vērā 
katra skolēna spējas un intereses.

Šobrīd skolā var apgūt ne tikai 
klavierspēli, bet arī kokli, akor-
deonu, ģitāru, flautu, dažādus 
metāla pūšamos instrumentus, arī 
bungas, vokālo dziedāšanu, kā arī 
šī gada jaunumu – vijoles spēli. 

Apgūstot tik plašu instrumentu 
klāstu, paveras iespējas veidot 
dažādus muzikālos ansambļus gan 
instrumentālos, gan vokālos. Mū -
zikas programma iet roku rokā arī 
ar interešu izglītību, kur bērni un 
jaunieši dzied koros, ansambļos 
un popgrupās. 

Nu jau otro gadu mūsu skolas 

atslēgas vārds ir „citāds”. Arī 
mūzikas stundās tiek īstenots 
citādo stundu modelis, kas dod 
skolēniem lielākas iespējas darbo-
ties radoši. 

Noteikti varu apgalvot, ka mūzi-
kas programma mainās līdz ar 
skolu. Kamēr vien DV būs progre-
sīvi un moderni cilvēki, skola 
vienmēr būs gatava pārmaiņām. 

Olita Mauerzaka, 
mūzikas skolotāja

Man apkārt ir ļoti jauki kolēģi 
un daudz mācīties gribošu bērnu, 
kuriem vēlos iemācīt mīlēt  un 
izprast mūzikas pasauli.

Īpašs mirklis bija manu au  -
dzēkņu koncerts, kuru veltījām 
māmiņām. Bērniem tas ļoti palī-
dzēja apjaust savu varēšanu spēlēt 
publikas priekšā.

Liels paldies skolēnu vecākiem! 
Līdzīgus koncertus rīkošu  arī 

turpmāk, jo tas ir vērtīgs posms 
mācību procesā.

Mīlēt un izprast mūziku

• SIA «Norplast». Paldies par 
finansiālu atbalstu tautastērpu 
iegādei “Pu   zuram» un kopā ar 
«Libra» grupu par aktīvāko, čak-
lāko skolēnu un skolotāju ekskur-
sijas organizēšanu un finansēšanu. 
• SA/S Exigen Services Latvija 
par ziedojumu KJPS (Kurzemes 
jauno programmētāju skolas) 
vasaras nometnes organizēšanai .
• «Canelle Bakery» par gastrono-
misko atbalstu.
• Alex Sound&Light un Anatoli-
jam Dovgeļam par atbalstu skaņas 
un gaismas nodrošināšanā pasā-
kumā «Sadziedi ar skolotāju».
• Andrim Kronbergam par atbal-
stu, mācot tehnisko grafiku.
• 12. kl. skolēnu vecākiem Inesei 
Brokai un Guntaram Hremenki-
nam par finansiālu atbalstu Gre-
dzenu balles rīkošanā. 
• SIA Karlsberg un Baltiņu ģime-
nei par atbalstu 1. klasēm, bet Ive-
tai un Ivaram Raipaliem par zie-
dotajiem līdzekļiem 2. re klases 
pasākumiem.
• Viesu nama «Zvejnieki» saim-
niecei Ludmilai Andersonei par 
viesmīlīgo uzņemšanu un izmiti-
nāšanu Lielgājienā. 
• Lutriņu, Jaunlutriņu, Nī    grandes, 
Saldus, Zirņu, Pampāļu, Rubas un 
Striķu pamatskolām, Skrundas, 
Ezeres vsk. un Cieceres internāt-

Paldies! pamatskolai, par audzēkņu, mudi-
nāšanu gada garumā papildus 
izzināt kaut ko jaunu. Īpaši Elmā-
ram Kalniņam, Vinetai Zomme-
rei, Inai Kuzminovai un Dacei 
Feldmanei, kas ar savu klātbūtni 
katru nodarbību pavadīja un 
atbalstīja savus bērnus.
• Valsts robežsardzes Ventspils 
pārvaldei par izglītojošu un inte-
resantu robežsarga profesijas 
demonstrējumu skolēniem.
• Aivaram Tēraudam, Egi  lam 
Ķuzim, Osvaldam Rumbeniekam, 
Guntim Silevičam par dalību bari-
kāžu atceres dienas pēcpusdienā. 
• Saldus novada pašvaldībai par 
atbalstu LEADER projekta sagata-
vošanā un iesniegšanā.
• Aināram Šaulim par at  balstu pro-
jektu pieteikumos, gatavojot tāmes.
• 10. kl. skolniecei Mārai Kristai 
Jefimenko par iniciatīvu un 
sirsnīgo vēlmi padarīt skolu skais-
tāku un mīļāku, bet 9. kl. skolnie-
cei Anetei Ķēniņai par skolai dāvi-
nāto gleznu!
• Biedrībai «Sauja», biedrībai 
«Sporta centrs Druva» un Drošas 
dzīves vides attīstības biedrībai 
«Oāze» par sadarbību.
• Kurzemes jauno uzņēmēju skola 
saka paldies SIA Saldus medicīnas 
centrs, P/A Sociālais dienests, Sal-
dus Radio, gidei Līgai Šaulei, Sal-
dus namu pārvaldei, mazpulku 
vadītājai Ilzei Kļavai, uzņēmu-
miem Mana aptieka, Lanos, Sal-

dus ceļinieks, AI.X, Jets Vacuum, 
Brocēnu asfalta rūpnīca, Pind-
strup Latvia, Baltic Agro, z/s Ziķi 
un z/s Ķiveļi par nodarbību orga-
nizēšanu savos uzņēmumos.
• Saldus J. Rozentāla vēstures un 
mākslas muzejam, Saldus mākslas 
skolai, Saldus pagasta pārvaldei, 
laikrakstam «Saldus Zeme», Sal-
dus Tūrisma, kultūras un izglītības 
centram par sadarbību J. Rozen-
tāla 150. dzimšanas dienas radošo 
darbu konkursā.
• «Nordplus» projekta sadarbības 
partneriem norvēģu biedrībai 
Latarb, Mažeiķu Merkelio Rač -
kausko ģimnāzijai.
• Kurzemes jauno programmē-
tāju skolas entuziastiem Kas  param 
Kļaviņam, Jānim Gruzim, Mārti-
ņam Frolovam, Deinam Eglem.
• Talantu skolu vadītājiem – Nor-
mundam Svētiņam, Dacei Lāvai, 
Sanitai Ķeirei, Ritai Gulbei, Inai 
Rudzutakai, Jurim Levicam.
• DV puišiem Mikam Možeiko, 
Sandim Lagzdiņam, Valteram 
Ušerovskim un īpaši Ernestam 
Tapiņam par skolas pasākumu 
apskaņošanu un tehniskā aprīko-
juma uzturēšanu teicamā kārtībā! 
• Skolotāji saka mīļu paldies med-
māsiņai Viorikai par kafijas vārīšanu.
• Vissaldākais paldies a/s “Druva 
Food» un personīgi Sandrai Oše-
niecei par Druvas saldējumu, ar 
kuru mielojas visi skolēni mācību 
gada noslēgumā! 

Autors: Annija Līva Staškovska

Programmēšanas vasaras nometne
Aicinām uz diennakts nometni Druvas vidusskolā skolēnus, kas trīs 

dienas vēlas gan no nulles, gan padziļināti nodarboties ar  
programmēšanu, neizpaliks sportošana un kopā atpūšanās.

Laiks no 17. jūnija līdz 19. jūnijam. Nometne 5.-12. kl. skolēniem.
Dalības maksa 10 EUR.
Pieteikšanās līdz 13. jūnijam!

Detalizēta informācija un pieteikuma veidlapa atrodama mājas lapā 
www.druva.lv

Pieteikšanās pie skolotāja Normunda Svētiņa,  
tālr. 29447344, normunds@druva.lv
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