
 Druvas vidusskola 
 

Datorzinību un matemātikas programma 
Padziļināta informātikas (programmēšanas) apguve. Pamatkurss - fizikā, bioloģijā, ķīmijā un tehniskajā 

grafikā. Programmā ir labas iestrādes IT izmantošanas jomā. Palīdz attīstīt un pilnveidot vispārējās 

intelektuālās prasmes. Jauniešiem ir vispusīgas iespējas turpināt izglītību labākajās mūsu vai citu valstu 

augstākajās mācību iestādēs. 
 

5.5 
vidējā atzīme 

6 matemātikā 

  

Multimediju programma  
Profesionāla ievirze multimediju jomā – drukājamie un elektroniskie mediji, prezentāciju, video, audio 

veidošana, datordizains. Prasmes darbā ar multimediju programmām dod iespēju gan veidot 

profesionālu karjeru, gan izmantot šīs prasmes daudzās dzīves jomās. Personības attīstība ar vizuālās 

mākslas, mūzikas un drāmas palīdzību. Prasmi uzstāties izkopj retorikas nodarbībās.  Fizikas, ķīmijas un 

bioloģijas vietā skolēni apgūst dabaszinības. 

5.5 
vidējā atzīme 

  

Dabaszinību programma 
Padziļināta bioloģijas apguve. Pamatkurss ķīmijā, fizikā. Pilnveidošanās iespējas, strādājot ar dažādiem 

projektiem, zinātniski pētniecisko metodi. Mācību procesā plaši tiek pielietotas informāciju 

tehnoloģijas. Skolēni ir konkurētspējīgi medicīnas, psiholoģijas, vides zinību, u.c. studiju programmās. 
 

5.5 
vidējā atzīme 

6 bioloģijā vai 

ķīmijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mācies dzīvei! 

 Papildu iespējas 
 

� Lai labāk sagatavotos pārbaudes darbiem, visās 

programmās palielināts stundu skaits latviešu 

valodā, matemātikā un angļu valodā. 

 
� Latviešu valodu, matemātiku un angļu valodu 

iespējams apgūt pa līmeņiem atbilstoši skolēnu 

spējām. 

 
� Regulārs, mērķtiecīgs papildu darbs Talantu skolās 

un individuālajās konsultācijās nodrošina iespēju  

iegūt augstus sasniegumus olimpiādēs novada un  

valsts līmenī (2012./13.m.g. valstī - E.Burvei  2.vieta 

latviešu valodas olimp., atzinība bioloģijā;  D.Eglem 

bronza programmēšanā, 2.vieta zinātniskajā 

konferencē;  M. Kazakēvičam  un P. Daukšim 1.vieta 

zinātniskajā konferencē, L.Andersonei atzinība 

latviešu valodas olimpiādē). 

 
� Visās programmās iekļauts mācību priekšmets- 

projektu vadība. Tā ietvaros skolēni izstrādā 

zinātniski pētnieciskos darbus, raksta un vada 

projektus. 

 
� Dabaszinātņu un matemātikas jomā skola ir kļuvusi 

par vienu no 22 Inovatīvās pieredzes skolām valstī. 

    Bonusi 
• Skola piemērota bērniem ar kustību traucējumiem 

• Jauns sporta stadions Druvā 

• 2 datorklases + mobilā datorklase 

• 6 interaktīvās tāfeles, balsošanas pultis 

• Bezvadu internets 

• Skolas zvans ar melodiju 

• E klase sekmju un kavējumu uzskaitei 

• Mūsdienīgi aprīkoti kabineti 

• Pastāvīga ekspozīcija par Latvijas armijas vēsturi 

• Minerālu kolekcija ģeogrāfijas kabinetā 

• Sociālais pedagogs 

• Pašvaldība sedz 50% no ceļa izdevumiem 

• Divi salaveči 

Jaunums! 
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Interešu aktivitātes 
 

• Skolēnu dome 

• Biedrība ‘’Sauja” 

• Druvas mazpulks 

• Kurzemes bridža klubs 

• Programmēšana,  

• Koris „Vēja spārniem” 

• Kokapstrāde, 

• Ģitāristu pulciņš 

 

 

• Pūšamo instrumentu pulciņš 

• Vokālie ansambļi, popgrupa 

• Improvizācijas teātris 

• Jauniešu deju kolektīvs „Puzurs” 

• Mākslas studija 

• Lakross, florbols, volejbols 

• Vieglatlētika, peldēšana 

• Bridžs 

 

Lielo pasākumu tops 

 

 

 

 
 

Kopmītnes 
• 125 vietas 

• 1-4vietīgas istabiņas 

• Bezvadu internets 

• Virtuve 

• Veļas mazgātava 

• Mācību un atpūtas telpas 

• Svaru zāle 

• 14,24euro mēnesī 

Rezultāti 
Centralizēto eksāmenu rezultāti  

 

 

Jau 2 gadus  

skola centralizētajos 

eksāmenos sasniedz  

valsts ģimnāzijas 

 prasībām atbilstošus 

rezultātus! 

Panākumi mācību priekšmetu 

olimpiādēs, konkursos, sacensībās, 

skatēs 2012./2013.m.g. 

 

2013. gada 12. klases absolventu 

turpmākā karjera 

 

 

      

Talantu skolu nodarbības 

notiek piektdienās. 2013./ 

2014.m.g. tajās darbojas 

150 skolēni no 13 novada 

skolām. 

691 starts 

595 panākumi 

INFO 

DIENA 
Druvas vidusskolā 

9. aprīlī plkst. 

10.00 
 


