
 

Akreditācija 
Skolas akreditācija ir tās darbības kvalitātes izvērtēšana 

visās iespējamajās jomās, kas sadalītas18 rādītājos. Katrs 
rādītājs tiek izvērtēts 4 līmeņos: I līmenis – nepietiekami; II 
līmenis – pietiekami; III līmenis – labi; IV līmenis – ļoti labi. 
Ticiet man, akreditācija nav priecīgākais gada pasākums 
skolā! 

Mūsu skolai akreditācija jāiziet vēl šogad, jo 
iepriekšējais sešu gadu posms beidzas 19.decembrī. Trīs 
mēnešus iepriekš Izglītības kvalitātes valsts dienestā ir 
jāiesniedz PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS, kas arī tika 
izdarīts.  

Tā kā iepriekšējā akreditācijā skolas darbība tika 
novērtēta ļoti augstu un sešu gadu periodā izglītības 
kvalitāte tikai paaugstinājusies, varam cerēt, ka 
akreditāciju varēsim iziet, balstoties uz pašnovērtējuma 
ziņojumu bez komisijas ierašanās. 

Ar šo pašnovērtējuma ziņojumu, kas uzrakstīts uz 38 
lpp., varat iepazīties skolas mājas lapā sadaļā par 
skolu/normatīvie dokumenti! Paldies visiem, kas piedalījās 
izvērtējumā, aizpildot anketas un piedaloties dažādās 
darba grupās. 

Skolas direktors Sergejs Be ļkevi čs 

Gada skolotājs 
Ar pārliecinošu kolēģu balsu vairākumu par gada 

skolotāju izvirzīta latviešu valodas skolotāja LĪGA 
KAĻIŠUKA.  

Līga katru gadu rezultatīvi 
sagatavo skolēnus latviešu 
valodas centralizētajam eksā-
menam. Taču 2012./2013. 
m.g. rezultāti ir vienkārši 
apbrīnojami. Līga lieliski 
sagatavoja obligātajam 
eksāmenam visus (38) 12. 
klases skolēnus - valstī 
vidējais apguves koeficients 
55,71, bet Druvas vidus-
skolas skol ēniem 71,6. Šis 
rezultāts pārsniedz daudzu 
valsts ģimnāziju sniegumu. 

No 12 sasniegumiem 
olimpiādēs un konkursos, kurus iepriekšējā mācību gadā 
guvuši skolēni Līgas vadībā, nozīmīgākais ir 2.vieta 
latviešu valodas olimpi ādē valst ī. Šie konkrētie 
sasniegumi ir tikai kā vainagojums Līgas atbildīgajam, 
mērķtiecīgajam ikdienas darbam! 

Skolas direktors Sergejs Be ļkevi čs 

Sasniegumi rudenī! 
Rudens ir sporta sacensību laiks, kad Saldus novada 

skolu skolēni sacenšas savā starpā gan krosā, gan 
florbolā, gan futbolā. Pirmie sasniegumi ir iepriecinoši: 
• 1. vieta Saldus novada skolu sacensībās futbolā 
pamatskolas komandai- D. Jansons, K. Ķuzis, K. Krauze, 
A. Broders, Mārcis Ozoliņš, Marko Ozoliņš, T. Opelts (sk. 
J. Zilvers, Z. Zeps); 

• 2. vieta Saldus novada skolu sacensībās futbolā 
vidusskolas komandai- K. Panovs, K. Puiga, A. Blaus, K. 
Dubults, Ē. Gūtmanis, J. Egle, E. Kravinskis, P. Daukšis 
(sk. Z. Zeps); 
• 2. vieta Saldus novada skolu sacensībās florbolā- 
K. Panovs, K. Puiga, K. Dubults, J. Egle, E. Kravinskis, P. 
Daukšis, M. Landmanis, M. Kazakevičs, K. Šmits, 
T. Kalvis, I. Lapčinskis (sk. Z. Zeps); 
• 3. vieta Saldus novada skolu sacensībās florbolā- 
Dž. Krasucka, S. Ramona, L. Pole, A. Dembovska, 
E. Stepiņa, B. Trankale, A. Ļutkus, N. Žentiņa, 
E. Malkcirte, D. Andersone, S. Baumane (sk. J. Zilvers, Z. 
Zeps); 
• Rudens krosā 2. vieta- I. Lapčinskim, E. Lankovskim, 
M. Kazakevičam, K. Ķuzim. Piedalījās N. Žentiņa, 
A. Teiha, M. Vasiļevskis, P. Kalniņš, K. Ziņģe, K. Iršina, A. 
Bērziņa, N. Burkevics, E. Mazdrēvics, K. Vištarts, 
M. Zalkovskis (sk. J. Zilvers, Z. Zeps). 

Konkursā " Valodu trasīte" 2. vieta R. Prūsakam, 
L. Oliņai, E. Špadei, P. Demiterei, I. Ozoliņai. Piedalījās 
E. Ozola, J. Šeibaka, L. Hmeļņicka, L. Šilke, J. Ševele (sk. 
S. Blūma, I. Koreņika). 

Druvas vidusskolā notika Informācijpratības konkurss, 
kurā piedalījās 6.-8. klases skolēni no daudzām Saldus 
novada skolām, arī mūsu 6. klases komanda guva 
pieredzi, risinot dažādus uzdevumus,- M. Kaļišuks, 
J. Šeibaka, S. Pavlova, L. Oliņa. Skolotāja L. Beļkeviča 
rūpējās, lai konkurss noritētu raiti. 

Oktobrī mūsu skolā notika erudītu konkurss, kuru 
organizēja 12.klases meitenes  - Katrīna Svilāne, Žanete 
Kiseļeva un Laura Andersone. Konkurss izdevās, 
pateicoties Saldus novada jauniešu projektu fonda 
atbalstam, ko meitenes izcīnīja, pavasarī uzrakstot 
kvalitatīvu projekta pieteikumu. 

Erudītu konkursā dalību pieteica 2 komandas no Saldus 
2.vidusskolas, 1 komanda no Brocēnu vidusskolas un 11 
komandas no mūsu skolas. Konkursus vērtēt palīdzēja 
skolotājs Juris Levics.  3. vietu ieguva E. Stepiņa, 
V. Vecpuisis, P. Anšics, S. Roze. 

Katra iespēja apliecināt sevi kādā jomā bagātina, dod 
jaunus draugus, veido izpratni par sevi un apkārtējiem 
cilvēkiem, un notikumiem. Lai jauniem izaicinājumiem 
bagāts mācību gads! 

Direktora vietniece Laine Liepa 

Atzīmējot Latvijas Tautas frontes jubileju 
LTF oktobrī aprit 25 gadi. Lai aktualizētu šo mums tik 

saprotamo, bet jaunajai paaudzei ne tik labi izprotamo 
laiku, skolā, pie 6.-12. klašu skolēniem, viesojās Latvijas 
Kara muzeja lektore, vēsturniece Sarmīte Baltiņa. 40 
minūtēs tika veikts ceļojums laikā, kura gaitā izsekojām to 
laiku spilgtākajiem notikumiem. 

Direktora vietniece Dace Lāva 
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Dzejas stundas 
Trešdien, 18. septembrī, tikšanos ar dzejnieku Ronaldu 

Briedi sadarbībā ar Saldus bibliotēku noorganizēja 
skolotāja Sandra Burve. Jaunieši klausījās dzeju autora 
lasījumā un labprāt uzdeva viesim jautājumus. Šī domu 
apmaiņa patīkami pārsteidza dzejnieku. Pēc nedēļas 
vidusskolēni satikās ar jau nedaudz iepazītu dzejnieku - 
Andri Akmentiņu. Jauniešus aizrāva viņa atraktīvā 
uzstāšanās, kur dziesmu noskaņas veidošanā tika aicināti 
piedalīties arī klausītāji. 

Laiks paskrēja ātri un šķita, ka atvēlēto 40 minūšu bija 
par maz, lai vairāk izzinātu, līdzpārdzīvotu. Tomēr arī šīs 
tikšanās deva ieskatu abu autoru pasaules uztverēs, ļāva 
padomāt, sajust, iekšēji piekrist vai iebilst..... Paldies 
skolotājai Sandrai Burvei par šo iespēju!  

Septembrī interesenti Saldus bibliotēkā tikās ar 
dzejnieci Amandu Aizpurieti. 

Direktora vietniece Inguna V ēja 

Paldies par svētkiem! 
Lai sagādātu svētkus gan sev, gan citiem, ir jāpieliek 

pūles. Labi, ja izdodas radīt viegluma sajūtu, lai sveicamie 
neredzētu rīkotāju „sviedru lāsītes uz pieres”. Tomēr ir 
aizkustinoši pamanīt arī satraukumu un centību katrā 
norisē. 

Piektdien pirms Skolotāju dienas mēs, skolotāji, 
jutāmies īpaši. Šo sajūtu mums dāvāja rūpīgi pārdomātā 
pasākuma organizatori, dalībnieki, ikviens skolēns, kurš 
vēlējās sniegt prieku. Kafejnīca ar skolas foajē neierasti 
romantisku gaisotni un sveicieniem TV, koncerts ar tik 
dažādu žanru un raksturu priekšnesumiem patiesi ļāva 
mums justies kā svētkos! Lielisks komandas darbs un 
interesanti jaunatklājumi!  

Pagājis jau gandrīz mēnesis kopš šī pasākuma, tomēr 
labā „pēcgarša” no gūtajām sajūtām palikusi. Mīļš paldies! 

Skolotāju vārdā, direktora vietniece Inguna V ēja 

Jauna talantu skola 
Septembrī, jau 

esošajām talantu 
skolām piepulcējās 
vēl viena – sava 
stila skola. Ja 
ikdienā stilu vairāk 
sasaistām ar vizuāli 
tveramām izpaus-
mēm, tad jaunajā 
skolā vairāk 
akcentējam cilvēka 
personību, kā stila 
nesēju un paudēju.  

Tā ir lieliska 
iespēja iepazīt sevi 
caur drāmu, 
mākslu, literatūru, 
psiholoģiju un 

sadarbībā ar spilgtām, radošām personībām, atklāt un 
rosināt sevī jaunas kvalitātes. Septembra nodarbībā izpau-
dāmies caur drāmu un mākslu (sk. I. Vēja, A. Zīverte) un 
pie mums ciemojās māksliniece E. Patmalniece, oktobrī 
notika nodarbība psiholoģijā sk. D. Lāva) un bija iespēja 
ielūkoties dzejnieka A. Akmentiņa dzejas pasaulē. Ceram, 
ka būs interesanti arī turpmāk! 

 

Direktora vietniece Dace Lāva 

Talantu skolās ir interesanti! 
Piektdien, 27.septembrī, pie Druvas vidusskolas 

piebrauca vairāki autobusi, un uz pirmajām nodarbībām 6 
TALANTU SKOLĀS pulcējās 150 skolēni no 13 skolām 
Saldus novadā. Talantu skolu atklāšanā direktors Sergejs 
Beļkevičs atzina, ka viņam ir patīkami atrasties gudru 
cilvēku sabiedrībā. 

Jaunie ģeogrāfi mācīšanos iesāka ar ļoti nopietnu tēmu 
par pasaules izcelšanos. Jaunā ģeogrāfijas zinātņu 
doktore Gunta Kalvāne kopā ar savu piecgadīgo dēlēnu 
Janci  populārzinātniskā veidā skaidroja Zemes dzīvības 
attīstības vēsturi un iepazīstināja ar Kanāriju salām.  
Jaunie bioloģi kopā ar Daugavpils Universitātes 
speciālistēm mācījās atpazīt dzīvās radības Druvas dīķī, 
bet otrajā dienā skolotāja Ina Ādlere demonstrēja, kā 
preparēt vardi. Jaunie matemātiķi, Jura Škuškovnika 
rosināti, sāka saprast, cik matemātika ir dzīvē pielietojama 
un vajadzīga! Savukārt, jaunie uzņēmēji viesojās divos 
uzņēmumos – SIA „Pidstrup Latvija” (kūdras ražotnē) un 
SIA „Saldus tirgus”. 

Jaunajā datorklasē pie skolotāja N. Svētiņa pulcējās 18 
skolēni, kas bija nolēmuši sākt programmēt. Bet „vakara 
nagla” šajā dienā, protams, bija modes māksliniece Elita 
Patmalniece, kuras viesošanās Druvā uzskatāma par Sava 
stila skolas (SSS) atklāšanu. 

Vairāk par Talantu skolu nodarbībām var lasīt 
www.druva.lv sadaļā TALANTU SKOLAS. 

Direktora vietniece projektu darbā Ilze K ļava 

Tuvojas skolas prezidenta vēlēšanas 
Šogad mūsu skolā vēlmi kļūt par skolas prezidentu 

izrādīja deviņi skolēni. Tomēr pārvarēt visus nolikuma 
šķēršļus izdevās tikai četriem kandidātiem! Tie ir Madara 
Montvida  no 10.d klases, Andis Štr āls  no 12.e klases, 
Elv īra Gruz e no 12.h klases un Katr īna Svil āne no 12.d 
klases. 

5. novembrī katrs no mums (9. - 12.kl.) varēs dzirdēt 
kandidātu uzrunas un nobalsot par sev tīkamu, 
pieņemamu skolas prezidentu! Savukārt, 7. novembrī 
notiks jaunā prezidenta svinīgā sveikšana. Lai pasākums 
būtu interesantāks, katra klase, sveicot prezidentu, 
iejutīsies kāda Saldus novada uzņēmuma ādā. Laipni 
gaidīti un atbalstīsim mūsu skolas skolēnus, kas izrāda 
interesi un grib pārstāvēt mūsu skolu novadā, valstī un 
noteikti arī pasaulē! Uz tikšanos 5. novembrī! 

Direktora vietnieks Mārtiņš Bergmanis  

Iepazinām Saldus novadu 
Projektu nedēļas ietvaros divas rudens dienas visi 

Druvas vidusskolas skolēni veltīja Saldus novada 15 
pagastu un Saldus pilsētas iepazīšanai. Mums visiem par 
pārsteigumu izrādījās, ka katrā pagastā ir vairākas 
interesantas vietas, ko 
apskatīt, ir spilgtas 
personības, ar kurām 
vērtīgi iepazīties. Pēc 
ekskursijām tapa pre-
zentācijas, plakāti un 
filmas, bet galvenais 
ieguvums – neaizmirsta-
mi iespaidi un sajūtas 
dzimtā novada zelta 
rudenī! 

Sirsnīgs paldies visiem tiem cilvēkiem, kas palīdzēja 
saplānot un vadīt interesantas ekskursijas! 

Direktora vietniece projektu darbā Ilze K ļava 


