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

DRUVAS VĒSTIS

Šis mācību gads skolai ir trīsdesmitais – jubilejas 
gads. Mācību gada noslēgumā 4. maijā  svinēsim svētkus. 

Trīsdesmitais septembris, trīsdesmitie Ziemassvētki, 
trīsdesmitie …, taču daudzas lietas notiek pirmo reizi: 
pirmo reizi mācību gadu iesāka trīs pirmās klases, 
pirmo reizi skolas vēsturē jau pamatskolas posmā (4. 
klasē) nodibināta mācību firma, pirmo reizi mūzikas 
programmas skolēni sniedz koncertu kopā ar populā-
riem mūziķiem. Un gan būs vēl! Esam jau pieraduši pie 
robotikas nodarbībām, bet pēc Jaunā gada sāks dar-
boties pulciņš, kurā 7.-9. klašu skolēni mācīsies Arduino 
mikrokontroliera darbināšanu un programmēšanu 
Scratch valodā. 

Tātad Druvas vidusskola nemitīgi attīstās, meklē 
jaunus izaicinājumus un jaunas iespējas. Tiem, kas 
dara, paveras jaunas iespējas. Mūsu darbība program-

mēšanas un robotikas jomā pievērsa Vītola fonda va-
dītāju uzmanību, un tikām pie finansējuma mikrobitu 
(programmējami mikrokontrolieri) iegādei. Šogad iz-
pelnījāmies arī Izglītības un zinātnes ministrijas uzma-
nību un bijām starp tām Latvijas skolām, kuras dāvanā 
saņēma 10 jaunus robotus. Janvārī dibināsim talantu 
skolu, kurā ar ro  botiku nodarboties aicināsim citu no-
vada skolu 6.-8. klašu skolēnus. 

Dažreiz liekas, ka daudzie projekti, aktivitātes, sko-
lotāju aizņemtība traucē tiešajam mācību darbam, ka 
tādējādi mācību sasniegumiem vajadzētu kristies. 
Tomēr iesaistīšanās pulciņos, projekta grupās, dalība 
ekskursijās uz uzņēmumiem, iestādēm, piedalīšanās 
konkursos, skatēs skolēniem dod plašāku skatījumu, 
lielāku motivāciju kaut ko izdarīt, sasniegt. Bieži gan 
šīs aktivitātes prasa arī papildus finansējumu un orga-
nizatorisko atbalstu no vecākiem. Prieks, ka lielākajai 
daļai vecāku ir izpratne par šo aktivitāšu nozīmību, un 
sevišķi jaunākajās klasēs saņemam lielu atbalstu. 

Pateicoties kopīgajam darbam, arī šogad jābrauc 
uz Draudzīgā aicinājuma balvu pasniegšanas ceremo-
niju Cēsīs. Par augstiem sasniegumiem centralizētajos 
eksāmenos esam nominēti četrās kategorijās.

Acīmredzot aktīvā rosīšanās un sasniegtie rezultāti 
bija pamats tam, ka šogad mācības Druvas vidusskolā 
uzsāka 473 skolēni - gandrīz par 100 skolēniem vairāk 
nekā iepriekšējā gadā. To uztveram gan kā atzinību 
 par darbu, gan kā lielu uzticēšanos, kuru centīsimies 
attaisnot. 

Kā aktīva darbošanās rada jaunas iespējas, jaunus 
mērķus un augstākus rezultātus, tāpat prieks vairo 
prieku, labs vārds vairo labestību, uzticēšanās vairo 
pašapziņu.  

Sirsnīgs PALDIES par dāvāto prieku, labajiem 
vārdiem un lielo uzticēšanos! 

Mīļus un priecīgus Ziemassvētkus!  
Lai Jaunais gads pilns jaunām iespējām! 

Patiesā cieņā direktors Sergejs Beļkevičs

1.-5.klašu koris izdzied koncertprogrammu “Skaitāmpanti” kopā ar mūziķiem Jāni Ķirsi un Rūtu Dūdumu

Skaitāmpanti

Uzticēšanās

Jūlija Luīze Šeibaka,
skolēnu prezidente 
Tuvojas kārtējā gadu mija, semestra noslēgums. 

Jau sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kad plāno-
jam darbus un analizējam paveikto. Pirmais semestris 
Druvas vidusskolā ir aizritējis jaukās un aizraujošās 
noskaņās! Ir daudz paveikts un uzzināts, bet patīkamo 
sajūtu rada fakts, ka tas ir tikai sākums. Sākums dar-
biem un domām, kas mudina iet uz priekšu, darboties 
skolas un mūsu pašu labā.

Priecē, ka mūsu skolas skolēniem un skolotājiem ir 
jaunas idejas un vēlmes, kā padarīt ikdienu mājīgāku 
un krāsaināku. Ja to nebūs, apstāsies virzība nākotnē.

Šo gadu pilnīgi noteikti varam pavadīt ar padarīta 
darba sajūtu. Par to es vēlos teikt paldies saviem koman-
das biedriem – skolēniem, kas aktīvi iesaistās pašpār-
valdes darbā. Aicinu visus iesaistīties mūsu organizē-
tajos pasākumos, dalīties ar jaunām idejām, lai mēs ar 
lepnumu varam teikt, ka mācāmies Druvas vidusskolā. 

Gaišus, mīlestības pilnus Ziemassvēkus un laimīgu 
Jauno gadu!

Maija Pūne, 
direktora vietniece audzināšanas jomā 
6.-12. klases posmam
Druvas vidusskolas mūzikas programmas audzēkņi, 

apvienotais 1.-5. klašu koris, kopā ar komponistu Jāni 
Ķirsi un dziedātāju Rūtu Dūdumu izdziedāja bērnu 
dziesmu ciklu koncertprogrammā «Skaitāmpanti».

Nebijusi pieredze – sadarbība ar profesionāliem 
mūziķiem koncertprogrammas sagatavošanā. Mūzikas 

programmas bērni visu gadu mācījušies J. Ķirša kom-
ponētās dziesmas un strādājuši meistarklasē kopā ar 
mūziķiem. Dziedātājus sagatavoja skolotājas Olita 
Mauerzaka, Dace Tapiņa, Itana Lipšāne un Rita Ūpe, 
palīdzēja arī visi pārējie mūzikas programmas peda-
gogi. Jaunajiem dziedātājiem tā bija vērtīga pieredze 
– gan disciplinēt sevi mēģinājumiem skolas brīvlaikā, 
gan atrasties uzmanības centrā visu koncerta laiku, 
gan – zināt no galvas visas 14 dziesmas. 

Apmeklētāju vidū bija Saldus pilsētas un tuvējās 
apkārt    nes pirmsskolas izglītības iestāžu bērni, audzi-
nātājas, vecāki, Druvas vidusskolas skolēni un skolotāji 
– zāle pozitīvu emociju piepildīta. Paladies visiem, kas 
piedalījās koncerta tapšnā un īpašs paldies mazajiem 
un lielajiem māksliniekiem par dziedāšanas svētkiem!

 Jaunajiem māksliniekiem šādu iespēju sniedz  
«Cemex iespēju fonds», ar kura atbalstu realizēts pro-
jekts «Vārds – kāds tu esi?» Druvas vidusskolā.

Prezidentes sleja
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1.do un 1.mi klase Liepājas pludmalē pēc 

pirmās kopīgi apmeklētās leļļu teātra izrādes,  

audzinātājas Ieva Bērziņa un Arita Zubaviča

1.re klases skolēni savām ģimenēm Latvijas dzimšanas dienā dāvāja Sakas pagasta  «Ievlejās» pašu ceptu rupjmaizes kukulīti,  audzinātāji Zenta un Guntis Sileviči

2.do klase Džimbas drošības skoliņā centrā 
«Dardedze», audzinātāja Dzintra Januze

2.re klase ekskursijā  Karameļu darbnīcā,  
audzinātāja Marika Jauniņa

3.do Piparūku vakars ar vecākiem un  

audzinātāju Lindu Medni

3.re kopā ar sporta skolotāju Intu Grīnbergu uzņemti «Sporto visa klase» lielajā komandu 
saimē, audzinātāja Liene Klagiša

4.re izmantoja savu ZZ čempionātā godam nopelnīto uzvarētāju balvu un devās 2 dienu  ekskursijā uz AHAA centru Igaunijā.  
Klasi radošiem  panākumiem iedvesmo  

audzinātāja Arvita Romanovska 4.do Zinātnieku nakts eksperimentus apvienoja ar ekskursiju Rīgas cirkā , audzinātāja Ilga Otto

5.do ar audzinātāju Indru Zālīti  
Zinātnieku nakts pasākumos Rīgā 

5.re savā pirmajā kopīgajā stundā ar  

audzinātāju Sandru Blūmu 

6.do ekskursija Jaunpils pilī,  

audzinātāja Inga Caune

7.do klases jautrākā ekskursija Cinevillas kino pilsētiņā kopā ar audzinātāju Olitu Mauerzaku

7.re gadu iesākusi ar labākajiem pasākumiem -  Lielgājienu un klases ekskursiju Kuldīgā,  audzinātāji Antra Jankovska un Uldis Kuncis 8.re tradicionālais pārgājiens-ekspedīcija,  

2 dienu kopā dzīvošanas un  

pašizpētes eksperiments Jūrkalnē  

ar audzinātāju Daci Pūci.

6.re  AS «Latvijas valsts meži» rīkotajā ekspedīci-

jā kopā ar audzinātāju Inesi Kočetkovu. Aptuveni  

2 km garā pārgājienā Kalvenes mežā bija 10 meža 

izziņas pieturas. Apguvām, kā noteikt koku 

vecumu, kurus kokus drīkst un vajag izcirst, kādi 

postījumi var piemeklēt mežu, Uzzinājām par 

meža ekosistēmu un cilvēka ietekmi uz to.
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Projekts «Svinēsim svētkus kopā!»

8.do vislabākais ir sākums, turpinājums sekos,  

audzinātāja Dace Dumbare

Agita Skrebele un Laine Liepa,
deju skolotājas 
Dejas mīlestība ir pārņēmusi Druvas 

vidusskolas bērnus un viņu vecākus. Kon-
certs «Svinēsim Latvijas simtgadi kopā» 
Druvas kultūras namā pulcēja pilnu zāli 
skatītāju. Dejotāju pulks skolā arī šogad 
ir audzis. Nu jau esam vairāk kā 100 da-
žādās vecuma grupās. Projekts tapa sa-
darbībā ar Saldus novada pašvaldības 

Projekta fonda atbalstu, jo, augot dejotāju 
pulkam, sāk trūkt tautastērpu. Realizējot 
projektu, 3.-4. klašu dejotāji tika pie jau-
niem tautastērpiem. 

Garie mēģinājumu vakari, grūtības, māco-
 ties dejas, šovakar tika aizmirstas un vai-
nagojās sirsnīgā sadancošanā. Īpaši bija 
mēģinājumi, kuros piedalījās «Bandavas» 
dejotāji un vecāki, kuru bērni mācās Druvas 
vidusskolā. Sirsnīgs paldies par atbalstu!

Zenta Sileviča,
mājturības un tehnoloģiju skolotāja
No septembra līdz decembrim skolā nori-

 sinājās projekts «Radoši un garšīgi Latvijai!». 
Paldies visām ģimenēm, kuras kopā 

iesūtīja 134 receptes vecmāmiņu recepšu 
grāmatai «100 garšīgi ēdieni Latvijai».

 Pateicoties vecmāmiņu un māmiņu 
atsaucībai, ir notikušas divas meistarklases. 
Paldies 1. meistarklases vadītājām –  
Sandrai Mednei par garšīgo ābolkūku, 
Dailai Mednei par sulīgo burkānrausi un 

Natašai Beserei, kura ierādīja, kā ātri var 
izcept sēklu maizīti, kura izdodas vienmēr!

Paldies 2. meistarklases vadītājām – 
Mirdzai Baltiņai par lielisko biskvīta kūku, 
Līgai Verģei par latviešiem tik iecienīto 
medus kūku un mūsu Dainai Tursai par 
perfektajiem pīrādziņiem! 

Paldies visām māmiņām un vecmāmi-
ņām, kuras atļāva mums papriecāties par 
viņu unikālajiem rokdarbiem!

Lai biežāk mums izdodas apstāties un 
ieklausīties mūsu māmiņās un vecmāmiņās!

Projekts «Radoši un garšīgi Latvijai!» 

Lai gan devītajā klasē vislielākā uzmanība 
jāpievērš mācībām, tomēr 9. do klase atrada 

laiku klases vakaram, kurā katrs  
iejutās kādā tēlā, audzinātāja Inga Koreņika

9.re klase ar audzinātāju Maiju Pūni  
pirms «Lielgājiena» starta

10.d iesvētību nedēļā, pildot 11.klases  

sagatavotos uzdevumus, 

audzinātāja Sanita Ķeire

10.em savā pirmajā kopīgajā pasākumā  

«Lielgājienā», audzinātāja Dace Tapiņa 11.edm klase – uzvarētāji skolas rīkotajās  «Vīru spēlēs», audzinātāji Antra Dukāne un Aivars Tērauds

12.d klase draudzīgā mierā un ar smaidu uz lūpām  

stājas pretim nezināmajam - pēdējam skolas gadam, 

audzinātāja Līga Kaļišuka12.em klases tikšanās pēc vasaras  
ar audzinātāju Ritu Gulbi
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Paldies!
Sirsnīgs un nenovērtējams paldies An-

nenieku, Ezeres, Jaunlutriņu, Kursīšu, 
Lutriņu, Vārmes, Zirņu pamatskolu,  Bro-
cēnu, Saldus, Skrundas vidusskolu sko-
lotāju kolektīviem par 47 lieliskiem jau-
niešiem, kuri nu mācās Druvā!

Pateicamies par sadarbību viesu nama 
«Kaplūžmuiža» saimniecei Daivai Dāvid-
sonei par uzņemšanu un patīkamo gai-
sotni «Lielgājiena» vakarā.  

«El.Serviss» kolektīvam un vadītājam 
Armandam Ceimeram – par kvalitatīvu 
apgaismojumu pie skolotāju istabas.  

«Norplast» darbiniekiem, sevišķi Iva-
ram Liepam un firmas vadītājam Mārim 
Meijam, par piparkūkām skolas labāka-
jiem skolēniem.

Nodibinājumam «Cemex iespēju fonds» 
par finansējumu projekta «Vārds – kāds 
tu esi?» īstenošanā.

Vītolu fondam – par mikrobitu proce-
soriem. 

Draugiem Group – par atbalstu «Clever 
Cup 2018» rīkošanā. 

Folkloras kopai «Druvas Zemturi» par 
muzicēšanu un Mārtiņdienas danču va-
dīšanu!

Laikrakstam «Saldus Zeme» par sadar-
bību projekta «Vārds – kāds tu esi?» lite-
rārā konkursa organizēšanā, Saldus Mū-
zikas skolai par telpām projekta 
noslēguma koncertam «Skaitāmpanti», 
Gintam Tunēnam par kvalitatīvu pasā-
kuma apskaņošanu.

Egilam Vīndedzim par praktiskas dar-
bošanās iespējām ar lāzergriešanas ie-
kārtām tehniskajā grafikā. 

Druvas kultūras centram par sadarbību 
pasākumos.

Saldus pašvaldības policijai un Valsts 
po     licijas Kurzemes reģiona Saldus iecirknim 
par atbalstu drošības jautājumos dažādos 
skolas rīkotajos pasākumos. 

Paldies visiem skolotājiem, kuri ie-
dvesmo bērnus savu talantu attīstīšanai 
Talantu skolās – Ezeres pamatskolā 

Vinetai Zommerei, Rubas pamatskolā 
Elmāram Kalniņam, Cieceres internāt-
pamatskolā Inai Kuzminovai, Saldus 
pamatskolā Rutai Tučai, Jaunlutriņu 
pamatskolā Dacei Kalniņai, Nīgrandes 
pagasta Kalnu vidusskolā Mārtiņam Ba-
ķim, Saldus vidusskolā Gintam Valdma-
nim, Initai Valterei, Vitai Banzenai, Kur-
sīšu pamatskolā Irēnai Lagūnai.

Nīgrandes pagasta pārvaldei par au-
tobusa nodrošināšanu Talantu skolu 
dalībniekiem.

Jau trešo mācību gadu varam pateik-
ties norvēģu uzņēmumam SIA «Libra 
Plast» par sniegto atbalstu norvēģu  
valodas apguvē. Vidusskolniekiem ir 
ekskluzīva iespēja mācīties norvēģu va-
lodu A1 un A2 līmeņos. Lai nezustu mo-
tivācija mācīties un varētu pārbaudīt 
apgūtās prasmes, pavasarī audzēkņi 
dosies uz Oslo.
Ilga Ķuze, norvēģu valodas pasniedzēja

2.do klases vecāki- atsaucīgi, ener-
ģiski, radoši, saliedēti, dāsni, atraktīvi, 
atbildīgi. Katrs no viņiem ir piedalījies 
vismaz vienā no minētajiem darbiem: 
ideju ģenerēšanā un īstenošanā, līdzi 
braukšanā ekskursijās un Lielgājienā, ar 
savu auto vizinājis mūs tuvajos pasāku-
mos, Ziemassvētku scenārija un deko-
rāciju radīšanā, papildinājis uzvedumā 
aktieru rindas, veidojis muzikālo nofor-
mējumu, vadījis horeogrāfijas meistar-
klasi «Popielai», klases noformējuma 
veidošanā, Ziemassvētku pārsteiguma 
radīšanā! JŪS ESAT LABĀKIE! Paldies 
par sadarbību! 

Dzintra Januze, 2.do klases audzinātāja

Paldies visiem vecākiem, kuri atrod 
laiku, lai pievienotos klases ekskursijās, 
atbalsta skolotājas idejas un ar prieku 
iesaistās klases dzīvē! 
Linda Medne, 3.do klases audzinātāja 

Pirmais JAL programmas ietvaros 
dibinātais skolēnu mācību uzņēmums

Liene Klagiša,
JAL koordinatore Druvas vidusskolā 
Esam priecīgi paziņot, ka skolā reģis-

trēts pirmais skolēnu mācību uzņē-
mums «Prieka pērlītes». Skolēnu mācību 
uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un 
vadīts mācību uzņēmums, kura darbībai 
piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību 
nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas 
un darbojas reālā vidē – skolēni ražo un 
pārdod preces vai pakalpojumus. SMU 
nav juridiska statusa – tos pārstāv Ju-
nior Achievement Latvija un skola. SMU 

konsultē un atbalsta SMU konsultanti/
biznesa konsultanti. Uzņēmuma «Prieka 
pērlītes» dibinātājas ir 4. re klases skol-
nieces Rēzija Romanovska, Paula Vla-
sova, Elizabete Roze un Elīza Neja. Mei-
tenes ir aktīvas pasākumu rīkotājas, 
viņām patīk organizēt dažādas aktivitā-
tes bērniem, zīmēt hennas zīmējumus 
un apgleznot sejas. Jaunais uzņēmums 
piedāvās šos pakalpojumus  skolasbied-
riem gan pasākumos, gan kādas pelē-
cīgas un garas mācību dienas garajos 
starpbrīžos. 

2019. gada janvārī sāks darboties Talantu 
skola robotikā, kurā Saldus novada skolu 
7. - 8. klašu skolēnus aicinām apgūt robota 
konstruēšanu, programmēšanas pamatus 
«Scratch» jomā, robota motora vadību,  
sensorus un to izmantošanu. Esam sa -
ņēmuši 10 «Makeblock» robotu konstruk-
torus.  No katras novada skolas gaidīsim  
2 skolēnus, kuri kopā ar pasniedzēju Jāni 
Pilenieku atklās tehniskās jaunrades un  
inženierzinātnes pasauli.

Jauna Talantu skola – robotikā 

Mēs iesim skolā!2019. gadā
18. janvāris,  15. februāris,  22. marts,  12. aprīlis,  24. maijs

Tiekamies skolas 30. jubilejas 
absolventu salidojumā 

2019. gada 4.maijā!
Seko jaunumiem skolas FB lapā: 
https://www.facebook.com/druvasvidusskola/


