
2013.      2014. 
Daži spoži, zīmīgi un iedvesmojoši notikumi 2013.gadā, 

kurus vēl gribas pieminēt. 
• Jaunas, augstas virsotnes sasniegtas mācību darbā.  Jau 
otro gadu pēc kārtas Valsts ģimnāzijas statusam atbilstošs 
rezultāts CE, sešas godalgotas vietas mācību priekšmetu 
olimpiādēs valstī. Skolotāji apliecina savu augsto  
profesionalitāti! 
• Jauns uzrāviens Talantu skolām. Šajā mācību gadā 
darboties sāka jau sešas skoliņas. Ar novada domes finansiālu 
atbalstu tās pulcēja vairāk nekā 150 skolēnu no visa novada. 
• Sagatavot jaunos programmētājus palīgā šogad nāk arī 
Mārtiņš Frolovs (pasaules olimpiādes medaļnieks) un Jānis 
Gruzis (Latvijas olimpiādes medaļnieks, Druvas vidusskolas un 
Kurzemes jauno programmētāju skolas absolvents).  
• Palīdzēt skolai nāk arī DV absolvents, inženieris konstruktors 
Andris Kronbergs. Viņš sācis fakultatīvi apmācīt skolēnus un 
skolas direktoru lietot automatizēto rasēšanas programmu 
AutoCAD.   
• Parauga vērtu akciju šogad organizēja Druvas vidusskolas 
vecāku padome. Akcijas nosaukums „Nopirksim skolai 
interaktīvo tāfeli!.” Tāfele ir uzstādīta.  
• Novada ceturto klašu pasākums „Prāta spēles” kļuvis 
populārs jau otrajā gadā. Pasākums pulcēja vairāk nekā 130 
skolēnu no 12 skolām. 
• Pateicoties Cemex Iespēju fonda finansiālajam atbalstam, 
īstenojām patriotisku un vērtīgu projektu „Izaudzis Latvijai!”. 
Projekta vainagojums - Skolas vēstures istabas atklāšana. Šī 
telpa iekārtota, gatavojoties skolas 25 gadu jubilejai, ko svinēsim 
nākamgad.  
• Lielas pārvērtības šogad piedzīvoja arī pati skolas ēka. 
Pateicoties novada pašvaldības ņemtajam kredītam, krietni 
uzlabojām skolas energoefektivitāti. Nu visos kabinetos ir silti! 
• Pateicoties nodibinājumam „Cemex iespēju fonds” un 
personīgi tā vadītājai Ilgai Ķuzei skola un KJPS tika pie 
izremontēta informātikas kabineta, kas aprīkots ar interaktīvo 
tāfeli, jaunām mēbelēm, portatīvajiem datoriem un pat 
kondicioniera.  
• Un visbeidzot: Skola ir akredit ēta uz sešiem gadiem!  Tas 
noticis automātiski, balstoties uz sasniegtajiem rezultātiem un 
dokumentu analīzi. Augsts skolas novērtējums! 
Īpašs Paldies m ūsu atbalst ītājiem! 

Paldies Ivaram Liepam (SIA „NORPLAST”), Jānim Gruzim,  
Vilim Meženiekam un Andai Bērziņai („Hoppekids”),  Mārim 
Bērziņam,  Pēterim Krastiņam (A/S Exigen Services Latvija), 
Līgai Jēkabsonei (12.kl. skolniece),  Aldim Ošeniekam  („Druvas 
Pārtika”), Armandam Ceimeram („Būvniecības nams Kurši”),  
Ivaram Attekam (junioram),  Andrim Kronbergam, Ilzei  Polei, 
Maritai  Spundiņai („Saldus Druva”), Kristīnei Ķēniņai,  Jānim 
Bērziņam, Jurim un Jānim Šimaņiem, visiem (vairāk nekā 200) 
interaktīvās tāfeles akcijas atbalstītājiem! 

Lai mūsu kop īgie sasniegumi, sadarb ība un j ūsu atbalsts 
dod mums visiem jaunu iedvesmu un ener ģiju 2014. gad ā! 

Skaistus sv ētkus! 
Skolas direktors Sergejs Beļkevičs 

Sasniegumi decembrī 
Svētku sajūtu skolā rada ne tikai skaistie, skolēnu veidotie 

rotājumi, bet arī labie darbi un sasniegumi. 
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē 1. vieta P. Anšicam, 2. vieta 

E. Stepiņai, 3. vieta K. Konrādam, piedalījās J. Šeibaks, 
S.Baumane, K. Skrube, L. Andersone (sk. I. Ādlere). 

Starpnovadu vācu valodas olimpiādē 3. vieta P. Āboliņam (sk. 
I. Berga). 

Starpnovadu vēstures olimpiādē 2. vieta S. Rozei (sk. 
A.Tērauds), 3. vieta J. Ševelei (sk. I. Role), piedalījās K. M.Skurule, 
L. Andersone, P. Anšics. 

Starpnovadu fizikas olimpiādē 1. vieta K. Konrādam, 3. vieta 
A.Broderam, V. Vecpuisim, R. Kuģim, D. Eglem, atzinība K. Ķuzim, 
piedalījās K. Krauze, K. Panovs, L. Hremenkins, R. Borisēvičs, 
P.Anšics (sk. Z. Šķirmante). 

R. Blaumaņa literārās prēmijas 9. konkursā atzinība L. Polei, 
piedalījās L. Andersone, Ž. Kiseļeva (sk. S. Burve), I. Lapčinskis, 
M. Circene, E. Stepiņa (sk. L. Liepa). 

Radošo darbu konkursā "Dzimtas stāsti" piedalījās T. Kalvis, 
Ž.Kiseļeva (sk. S. Burve). 

„Satori” un „Lattelecom” ilustrāciju konkursā novembra 
uzvarētāja E. Gruze. 

Konkursā „Valodu karuselis” 3. vieta K. Svilānei, L.Kvetkauskai, 
Ž. Kiseļevai, atzinība P. Āboliņam, M. Landmanim, P.Anšicam, 
piedalījās L. Šķirmante, A. Pluģis, S. Plāce (sk. L.Beļkeviča, 
E.Rožkova, S. Krūtaine, I. Berga, A. Dukāne). 

Tautas deju konkursā „Ziemassvētku kauss” veiksmīgi 
piedalījās A. Grīnblate, M. Circene, A. Dembovska, S. Roze, 
B.Trankale, K. Skrube, P. Dēvica, R. Ansonska, I. Šperliņa, 
A.Ozola, R. Upenieks, J. Kazradzis, I. Lapčinskis, A. Pluģis, 
I.Bušinskis, E. Ābols, J. Rumbenieks, P. Āboliņš, N. Krišjānis (sk. 
L. Liepa). 

Skolas ātrlasīšanas konkursā 1. vieta I. Melderei, E. Novadai, 
K. Ziņģei, J. Galiņam, 2. vieta E. Šukstei, R. Ceimeram, 
M.Viniarskai, R. Dubultai, 3. vieta G. Valainim, M.  

 Degutam, E. Andersonei, J. Škrabai, K. Kaļišukai. 
„Spars'' atklātajās sacensībās vieglatlētikā ''C'' grupai Ventspilī 

startēja L. Oliņa, K. Kenigsbergs E. Mazdrēvics, A. Bērziņa, 
S.Reimartus, K. Ziņģe. Visiem skolēniem šīs bija pirmās 
vieglatlētikas sacensības, sacenšoties ar Kurzemes un Rīgas 
labākajiem vieglatlētiem. 

  Kuldīgas NSS atklātās sacensības vieglatlētikā D grupai 
Kuldīgā startēja četri mūsu skolēni – A. Bērziņa, K. Iršina, 
S.Reimartus un K. Ziņģe. Vislabāk veicās Kristiānai, kura 
pildbumbas mešanā izcīnīja  5.v. un Alisei 60m sprinta distancē – 
izcīnīta augstā  8.v. no 48 dalībniecēm. Abās sacensībās 
startējošie dalībnieki trenējās nepilnus divus mēnešus. 

Izrotāsim svētkus ar piparkūku smaržu, smaidu un kopā 
būšanas prieku! 

Direktora vietniece Laine Liepa 

Zelta liecības kandidāti 
1.semestris daudziem skolēniem noslēdzies veiksmīgi, jo ir 

iegūti ļoti labi un teicami vērtējumi visos mācību priekšmetos. Tas 
iepriecina gan pašus skolēnus, gan skolotājus, gan vecākus. 
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Augstākais vidējais vērtējums 9,3 K. Ziņģei (4.re), bet 9,1 ir 
S. Rozei (12.d) un A. Valtasai (5.kl.). 
Zelta liec ības kandid āti  (vērtējumi „8-10”, var būt viens „7”)-  

12.e- E. Stepiņa (vidējā atzīme 8,9),  
12.d- M. Rorbaha, L. Andersone (8,8), S. Roze (9,1), 
9. klase- K. Skurule (9), 
6. klase- M. Kaļišuks (8,8), S. Pavlova (8,6), 
5. klase- E. Ozola (8,9), R. Prūsaks (8,7), A. Valtasa (9,1), 
4.re klase- K. Ziņģe (9,3), A. Bērziņa (9,0), S. Lagzdiņa (8,6), 
A. Andresone (8,6), 
4.do klase- E. Novada (8,6), 
3. klase- E. Baltiņa, R. Dubulta, E. Markevica, Z. Rinmane, 
2. klase- A. Baltiņš, P. Ķēpule, G. Mēteris, E. Pētersons, A. 
Ziņģe, 
1. klase- R. Grundmanis, A. Heize, E. Kislina, K. Kronbergs, 
G. Pelcs, A. Prūsaks. 

Labdarības akcija 
Līdz šīs nedēļas beigām ikkatram mūsu skolas skolēnam, 

klašu kolektīviem, skolotājiem bija dota iespēja palīdzēt! Palīdzēt 
maznodrošinātiem cilvēkiem, palīdzēt tā, kā katrs to jūt sevī. 
Palīdzot sakraut malku, piegādāt pārtiku, dziedāt, dejot utt. 

1.- klasnieki darināja rotājumus gaitenim, klasei zvaigznes un 
eņģeļus no papīra. Eglītei - dzijas saulītes un pērlīšu eņģelīšus. 

2. klases skolēni svētku priekšvakarā viesojās "Bebru" mājās. 
Tās saimnieci Viju Strazdiņu ļoti iepriecināja apciemojums, 
sarūpētās dāvanas un kopīgi dziedātās dziesmas. 

3.klase apciemoja Heinriku un Ēriku Kronentālus Druvā. 
Skolēnu ģimenes saziedoja kopīgā dāvanā nelielus Ziemassvētku 
gardumiņus, sveces un citas ziemā noderīgas lietiņas, 
apsveikumus. Izrādījās, ka mūsu klasē mācās Kronentāla 
mazdēls - Everts. Bērni Kronentāliem veltīja arī dzejoļus un 
dziesmas, Dāvis spēlēja flautu. Saimnieki mūs sagaidīja ar 
cepumiem un konfektēm. Bērni bija apmierināti ar padarīto. 

4. re klase pirmdien, 16. decembrī, izcepa piparkūkas, 
iemācījās dziesmas, uzzīmēja apsveikumus un apciemoja savas 
skolotājas Zentas Silevičas 91 gadu veco mammīti Annu Kozuli 
Skolas ielā 3 -17. Koncerts, apsveikumi un mazā, mīļā dāvaniņa 
saviļņoja sirmo mammīti līdz asarām. Aizkustinājums bija arī 
bērnu sejās. Visi bija gandarīti, ka varēja vecajam cilvēkam 
sagādāt gaišu prieka mirkli. 

4.do klasē Laura Trīmera tētis parādīja skolēniem, kā taisa 
barotavu. Skolēni katru dienu baro putnus. Tas ir labs darbs visas 
ziemas garumā.  

5.klase viesojās Kalvenes Zoo “Cīruļi”, kur dzīvniekiem 
aizveda saziedotos augļus dārzeņus un ievārījumus. 

Labo darbu nedēļā 6.klase iepriecināja vecos ļaudis 
pansionātā "Ābeles". Mēs gatavojām koncertu ar dziesmām, 
dzeju, deju un ludziņu. Mums bija arī Ziemassvētku vecītis ar 
Rūķi, kuri dalīja dāvaniņas ar pašceptiem kēksiņiem. 

7. klases meitenes bija pie Alvīnes Plēpes uz Dārza ielu 14. 
Meitenes dziedāja dziesmu „Zvaniņš skan” un skaitīja dzejoli. 

8. re klase vāca lasāmvielu – grāmatas un žurnālus ar domu – 

nogādāt tos Remtes pansionāta vecajiem ļaudīm. Paldies 
ziedotājiem! 

 
6. klase apciemo vecos ļaudis pansionātā "Ābeles" 

9. klase bija ciemos pie vecajiem cilvēkiem ar Ziemassvētku 
paciņām, gardumiem un vajadzīgām lietām. 

10.e klase nolēma kļūt par rūķiem - pastniekiem un 
noorganizēja Ziemassvētku pastu, lai ikviens DV skolēns un 
skolotājs varētu apsveikt savus klases un skolas biedrus un 
savus mīļos skolotājus un dārgos kolēģus svētkos. 

11.h - Latvijas pilsētas apbraukāja "Eņģeļu ekspresis". Tā ir 
labdarības akcija, kur ir iespējams palīdzēt smagi slimu bērnu 
ģimenēm, ziedojot naudu. Mūsu klase izlēma, ka šādi var lieliski 
iepriecināt Ziemassvētkos tos, kam tas ir ļoti vajadzīgs. Svētdien, 
8. decembrī "Eņģeļu ekspresis" bija atbraucis uz Kuldīgu. Šajā 
pasākumā 11.h klase nodeva saziedoto naudu un kopīgi 
palīdzēja kādai Latvijas ģimenei. 

12.e klase sarūp Ziemassvētku paciņas Saldus pagasta 
līdzcilvēkiem! 

8. do, 10.d, 11.ed un 12.h vēl dosies iepriecināt pagasta 
pensionārus. 

Vidusskolēnu vēlējumi 
♥ „Es dāvinātu saviem klasesbiedriem ekskursiju uz siltajām 
zemēm.” Anda Saračinska 12.H 
♥ ”Vēlētos dāvināt viesiem skolotājiem daudz prieka un laimes, 
lai viņi būtu tikpat sirsnīgi un iejūtīgi kā vienmēr.” Madara 
Rorbaha 12.D 
♥ „Gribētu dāvināt mieru, visiem un visur. Viss labais nāk no 
sirds un bez steigas. Miers sevī, citos un apkārt.” Ieva Šperliņa 
12.H 
♥ „Es vēlu katram atrast un izjust to sajūtu, kad sirds pilna 
mīlestības, kad pats esi laimīgs un vēlies darīt citus laimīgus.” 
Liene Kauškale 12.E 
♥ „Uz pasaules ir tik daudz dažādu cilvēku, un ikvienam ir 
paredzēts savs dzīves ritējums šajā mazajā pasaulē. Tieši tāpēc 
– es novēlu ikkatram un ikvienam atrast savu patieso ES un 
saprast to, kāpēc ikviens no mums ir UNIKĀLS!” Ariāna Grīnbarte 
12.H 
 

 


