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Tirza, Baltinava, Briežciems- vietas, kur 
vēlamies atgriezties 

 11.oktobra rīts bija mig-
lains, bet tas netraucēja Brocēnu 
novada 16 skolotājiem doties ek-
skursijā, lai apskatītu Latviju rude-
nī, bet galvenais- lai apciemotu 3 
skolas un raudzīties, kā viņiem 
klājas.  
 Pa ceļam piestājām un 
priecājāmies par oriģinālajiem 
veidojumiem Ieriķu dabas takā, 
klausījāmies porcelāna skaņās un 
vērojām, kā top porcelāns, kā arī 
pusdienojām Cesvaines pils pagal-
mā.  
 Tirzas pamatskolā ieradā-
mies pēcpusdienā, kad bērni jau 
devās mājup. Mūs sagaidīja vien-
mēr smaidīgā skolas direktore 
Svetlana. Īpašu pārsteigumu bija 
sagatavojuši pirmskolas   mazuļi , 
kuri dziedāja Brocēnu vidusskolas 
direktora Egona Valtera komponē-
tu dziesmu, vēlāk to pašu dziesmi-
ņu dzirdējām arī zvaniņu skaņās. 
Apbrīnojami , ko tik viņi nav ie-
mācījušies! Arī mazuļu prieks par 
iespēju parādīt baskāju taku bija 
lipīgs- tā vien gribējās pašiem 
izmēģināt jautro taku! 
 Tirzas pamatskolā guvām 
daudz vērtīgu ideju un atziņu, bet 
filma par Tirzu dažādos gadalai-
kos mūs īpaši aizkustināja. Kad 
nokļuvām „Bērnības zemē”, ko 
izstaigājām un izdzīvojām kopā ar 
Tirzas skolotājām, mūsu sajūsma 
ar katru brīdi „auga” lielāka. Talo-
ni, pionieri, gāzmaskas, ierindas 
skate, deja, kurā jāstāv tā, lai pi-
onieris var nostāties vidū- tas viss  
lika mums smieties un nodrošināja 
jautrību visa turpmākā ceļojuma 

gaitā. Aizbrauciet, un jūs par to 
varēsiet pārliecināties paši!  
 Baltinavā izkāpām sarka-
niem vaigiem, jo bijām smējušās 
visu ceļu, atceroties „Bērnības 
zemi”. Skola mūs sagaidīja, krāsai-
nu lampiņu ieskauta, un vismaz 16 
reizes dzirdējām: „C ik skaisti!”  
Klausoties fantastiskajā Baltinavas 
skolēnu dziedājumā, skudriņas 
skrēja pār kauliem! Arī te priecājā-
mies par sakārtoto skolu un peda-
gogu izdomu, noformējot kabinetus 
un motivējot skolēnus darbam. 
Skaisti, pārliecinoši un iedvesmojo-
ši! Vakara gaitā atkal smiekli, 
prieks un sirds siltums, ko sajutām. 
Nevar nepieminēt latgaliešu horo-
skopus, cienastu un , protams, dzie-
dāšanu! Dziedājām visi, arī tie, kas 
parasti nedzied. Šādu atmosfēru, 
šķiet, prot radīt tikai Baltinavā!  
 Otrajā dienā devāmies uz 
Briežciema pamatskolu. Atkal bau-
dījām sirsnīgu uzņemšanu un apbrī-
nojām to darbu, ko cilvēki dara, lai 
skola pastāvētu. Ko skolotāji un 
bērni spēj paveikt! Ne brīdi šajās 
divās dienās neizskanēja doma- 
grūti! Nē! Ir jācīnās! Un Silvijas 
teiktais – bērni ir vislielākā motivā-
cija, liek aizdomāties.  
 Izvērtējot visās trijās sko-
lās redzēto, sapratām- tur strādā 
sirdscilvēki, kas dara sirdsdarbu, 
kas veido to lielisko auru katrā no 
skolām, kas dara visu, lai skolas 
pastāvētu un kas spēj iedvesmot arī 
citus- piemēram, šajās divās dienās 
mūs, Brocēnu novada skolotājus.  
 Katram ir vietas, kur gri-
bas atgriezties vēl un vēl, mēs sa-
vam īpašo vietu sarakstam noteikti 

pievienosim Tirzu, Baltinavu un 
Briežciemu! Paldies, paldies, paldies 
jums vēlreiz!!! 
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Katram savu horizontu Brocēnos 
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Brocēnu realizētā projekta 
nosaukums ir „ Uz augšu, 
Brocēni”. Pēdējos gados 
rakstītajiem projektiem 
esam izvēlējušies nosauku-
mus, kas atspoguļo mūsu 
vēlmi mainīties pašu spē-
kiem. Vienmēr iekšējam 
spēkam ir lielāka enerģija 
un ietekme nākotnē, nekā 
spēkam no ārpuses. Svarīgi 
ir paturēt prātā piecus atslē-
gas vārdus – piederība, 

iesaistīšanās, zināšanas, 
prasmes un sazināšanās. 
Mūsu projekta mērķis un 
uzdevumi ir sekmēt dažādu 
sociālo slāņu, vietējo iedzī-
votāju un dažādu kopienas 
organizāciju sadarbību, 
kapacitāti, organizējot kva-
litatīvus izglītojošus pasā-
kumus starpkopienas piere-
dzes apmaiņai, sabiedrības 
saliedēšanai un iekļaušanai, 
nodrošinot jaunu prasmju 

apguvi, redzesloka paplaši-
nāšanos un iedrošināšanu 
līdzdarboties. Šoreiz uzsva-
ru likām uz labo daru veik-
šanu sadarbojoties dažā-
dām vecuma grupām, bal-
stoties uz Pārmaiņu skolas 
projektā izstrādātu Kopie-
nas skolas shēmu. (att.1) 
Projekta aktivitātes ir sada-
lītas četrās grupās: 
 

nodarbības bērnu laukumi-
ņā, vecvecāki mācīja skolo-
tājas dažādos veidos sasiet 
lakatiņus, šafl dejotāji ap-
mācīja jauniešus jaunos 
deju soļos. Interesantu tik-
šanos noorganizēja 
„Baltijas karavāna”. Jaun-
iešiem bija iespēja diskutēt 
neformālā veidā par brīv-
prātīgo darbu, svešvalodu 
nepieciešamību un vides 
saglabāšanu. Mūsu secinā-

jumi – galvenais ir nevis 
zināšanas, bet attieksme, 
kas tiek veidota tikšanās 
reizē. Vienaudžu izglītoša-
na ir viena no veiksmīgāka-
jām apmācības metodēm. 
Sākumā ir jāiegulda liels 
darbs, lai sagatavotu izglī-
totāju, bet ilgtermiņā tas „ 
atmaksājas” vairakkārt. 

„ Sadarbības studija” – 
aktivitātes organizē vienau-
džu izglītotāji. Skolēni gāja 
uz pirmsskolas iestādi 
„M ūsmājas” un stāstīja kā 
notiek mācības skolā, brīv-
prātīgie jaunieši mācīja 
novada domes darbinie-
kiem stikla gravēšanu, va-
dīja nodarbības Blīdenes 
pamatskolas vasaras no-
metnē. Skolas parlamenta 
jaunieši organizēja radošas 

derīguma termiņš, izlietotas baterijas, palī-
dzēja bērnudārza audzinātājām sagatavot 
dažādus izdales materiālus nodarbībām. 
Apzinājām kā brocēnieki vēlas sadarboties 
ar skolu un kādu palīdzību vēlas saņemt 
no skolas. Novada deputāti sakopa un 
iestādīja kokus pie neglītākās un nesakop-
tākās vietas Brocēnos. Senjori piedāvāja 
savu palīdzību skolai – stāstot par savu 
veikumu un piedzīvoto dažādās mācību 
stundās. Esam sapratuši, ka vajag tikai 
parunāties ar cilvēkiem un apkārt notiks 
brīnišķīgas lietas. Ir jāizveido sīko darbiņu 
saraksts, lai jebkurš var paveikt sabiedrī-
bai derīgu un nozīmīgu darbiņu. Emoci-
onālu pacēlumu un pārdomas izraisīja 
pasākums „Apk ārt notiek br īnišķīgas 

„Esi akt īvs – brocēniek!” – aktivitā-
tes ietvaros notika trīs pasākumi: ” 
Labo darbu grozs”- Brocēnu sabied-
rība tika aicināta veikt labos darbus 
pēc pašu izvēles sabiedrības labā. 
Paveicām daudz. Izrādās, ka apkārt ir 
tik daudz mazu darbiņu, kas padarāmi 
īsā laika sprīdī, bet ir tik nozīmīgi. 
Brīvprātīgie jaunieši nokrāsoja auto-
busu pieturu, izravēja pensionārei 
milzīgu ķiploku lauku, sasēja zemnie-
ku saimniecībā nātru slotiņas, salabo-
ja žogu, izgreba trušu būdām trušu 
vārdus, dekupēja puķu podus. Skolas 
jaunieši vāca zāles, kurām beidzies 

lietas”. Pasākuma ietvaros jaunieši veido-
ja īsfilmiņas par Brocēnos notiekošo. Lai 
kurā auditorijā filmi ņas rādītu, visur tās 
izsauca ļoti pozitīvas emocijas. Cilvēku 

atsaucība- to nevar nepamanīt, skatoties 
filmas. Visi uzrunātie bija gatavi filmēties, 
un tas veicināja sadarbību. Filmētāji un 
filmu varoņi kļuva par „savējiem”. Tas 
nekas, ja arī varoņi nebija vienaudži, bet 
gan jaunākas un vecākas paaudzes cilvēki. 
Atrast kopīgu valodu, pārliecināt, ka vajag 
filmēties, iet ciemos bieži, atkārtot intervi-
jas utt.- daudz kopīgi piedzīvotā un pār-
dzīvotā. Jā, un radīt filmu par „savējo”- 
papildu pozitīvas emocijas, un to nevar 
nepamanīt, skatoties filmu. 

„Iedz īvotājs runā, domā, dara” 
Nozīmīgākais darbiņš, mūsuprāt, ir 
krājuma „Interesants un neparasts 
cilvēks Brocēnu novadā” izveidoša-
na. Krājuma tapšanā piedalījās jaun-
ieši no visām novada skolām. Rak-
stīts tika par saviem vecākiem, vec-
vecākiem, radiniekiem, kaimiņiem 
vai par cilvēkiem, kuru darbi vai 
dzīvesgājums jaunieti patiesi pār-
steidza vai iedvesmoja. Daži frag-
menti no rakstītā – „Neviens neprot 
izcept tik garšīgu medus kūku, kā to 
prata ome. Reiz kāds biznesmenis 

no Rīgas gribēja savā kafejnīcas ēdien-
kartē iekļaut omes medus kūku. Tomēr 
pavārēm tā nesanāca, jo laikam ome 
zināja dažus īpašus noslēpumus. Tagad 
mana mamma dažreiz mēģina šo kūku 
izcept, bet viņai vēl jātrenējas” vai arī „ 
Esmu lepna par savu tēti. Viņš ir cil-
vēks, kurš nekad nemelo, visiem cenšas 
darīt labu. Esmu pateicīga cilvēkiem, 
kuri novērtē manu tēti Māri”. Interesan-
tākos un neparastākos darbus apkopo-
sim un izveidoto krājumiņu nodosim 
bibliotēkām, izglītības iestādēm un pan-

sionātam. Krājumu varēs nemitīgi papildi-
nāt, jo lasot stāstus, mēs varam iedvesmo-
ties un aprakstīt vēl un vēl interesantu cil-
vēku veikumu. Iesniegtas tika arī karikatū-
ras par Brocēnu aktuālām problēmām.  
.Karikatūra uzrunā lielāku auditoriju. Jau 
tradicionāli r īkojām pašvaldības darbinie-
ku, deputātu diskusijas ar dažādām iedzī-
votāju grupām. Ne vienmēr šī tikšanās 
sākas patīkamā gaisotnē, bet diskusijas 
noslēgumā vienmēr rodas savstarpēja sa-
pratne. 
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tehnoloģijām skolā dabaszinību 
kabinetos. Tādēļ aktivitāti nosau-
cām „Pirmsskolas iestādes ekspe-
rimentē”. Kāds neviltots prieks 
bija mazuļu actiņās, vērojot biti 
mikroskopā, gatavojot ziloņa 
zobu pastu, rakstot savu vārdu uz 
interaktīvās tāfeles! Veiksmīgi 
saplānojot laiku, varam viens 
otram palīdzēt ar to, kas katram 
ir. Pilsētas bibliotekāre aicināja 
pētniecisko darbu rakstītājus uz 
nodarbību, kuras laikā iepazīsti-
nāja ar datu bāzēm, kas ir pieeja-
mas, lai veiksmīgi uzrakstītu pētī-
jumu. Tāda, lūk, sadarbība, kas 
nemaksā neko. 

Esam sapratuši, ka 
diskusijas nedrīkst 
rīkot tikai projektu 
ietvaros, bet tām ir 
jākļūst par pašval-
dības darba sastāv-
daļu. Labākais in-
formācijas nesējs 
un reklāmas rullītis 
ir novada iedzīvo-
tājs. 

Lai saprātīgi iz-
mantotu esošos 
resursus, aicinājām 
pirmsskolas iestā-
des izmantot skolas 
tehnisko nodrošinā-
jumu, lai iepazīsti-
nātu mazuļus ar 

 Domājot par idejām, aktuāls ir G. 
Flobēra teiciens „Lielas idejas, tāpat 
kā egles, izaug ēnā un aizas malā.” 
Mums ir jābūt drosmīgiem pastāvēt 
par savām idejām, neatteikties no 
tām. Lielas idejas nekad nevarēsim 
realizēt bez sarežģījumiem. Uzdrīk-
stēsimies riskēt. Brīžiem trakākās un 
absurdākās idejas izrādās iespējamas, 
ja tās kādam ir vajadzīgas. Jātiekas ar 
dažādām sabiedrības grupām, jāreaģē 
uz vajadzībām, arī uz tām, kas rodas 
pēkšņi. Jāzina, kas tev nav, lai zinātu, 
ko tev vajag. Tas, kas man svarīgs, 
var nebūt svarīgs citiem.  

Kāds nezināms autors ir teicis: 
„Piesardzība ir laba lieta, bet pat bru-
ņurupucis nespers nevienu soli, ja 
neizbāzīs galvu no bruņām”. Mums 
vēl daudz ir jāmācās, kā uzrunāt , 
ieinteresēt iedzīvotājus piedalīties 
mūsu rīkotās aktivitātēs. Bieži jāsa-
mierinās ar nelielu dalībnieku skaitu, 
lai nākotnē pulcinātu masas. Jādomā 
par „burkānu”, brīžiem pat primitīvu. 
Mēs ļoti esam pieraduši staigāt savās 
kurpēs, bet izkāpt no ierastām kur-
pēm ne vienmēr ir komfortabli, bet 
tas var novest ilgtermiņā pie labiem 
sasniegumiem. 

Dž. A. Šeds ir teicis: „ Ostā kuģis ir 
drošībā – bet kuģus būvē ne jau tā-
pēc, lai tie stāvētu uz vietas”. Vis-
briesmīgākā ir bezdarbība. Arī mazi 
darbi rada lielas pārmaiņas, vajadzīga 

„N āciet uz sadarbību!” Projekta laikā 
tikāmies ar Kurmenes, Valmieras, Be-
verīnas un Zvārtavas jauniešiem. Vien-
mēr vērtīgi ir iepazīties ar citu veikumu 
gan sarunās, gan tikšanās reizēs. Citreiz 
vajag aizbraukt ciemos vai uzņemt cie-
miņus, lai novērtētu, kas ir labs pašu 
vietā, kā arī iedvesmoties no citu veiku-
ma. Strādājot kopā dažādās grupās, ra-
dās idejas ko varam izmantot katrs savā 
vietā. Tas nozīmē, ka viens vērtīgs 
darbs tika veikts 5 dažādās Latvijas 
vietās, bet pielāgots vietējiem apstāk-
ļiem. Tikšanās stiprina attiecības un 
raisa idejas kā turpināt iesākto. Brocēnu 
seniori devās pieredzes braucienā uz 
Kazdangu. Pabijām brīnišķīgā Latvijas 
vietā, satikām domubiedrus un radām 
vēlmi satikties vēl un vēl. Pārliecinājā-
mies, ka nav jābrauc tālu, lai iegūtu 
jaunus draugus, gūtu pozitīvas emocijas 
un vēlmi izdarīt ko labu savam nova-
dam, pilsētai. 

Apkopojot projekta rezultātus, esam 
nonākuši pie vairākām atziņām. Mēs 
pilnībā piekrītam S. Ļeca teicienam 
„Bet es saku, ka pietiek tikai palaist 
kosmosā kādu atbalsta punktu un pie-
sliet kāpnes. Ceļš uz debesīm būs vaļā”. 
Lai projekts izdotos vajag tikai parunā-
ties ar cilvēkiem, uzzināt, ko katrs vē-
las, uzmanīgi klausīties un skatīties, ko 
ļaudis dara citur, zināt, kas atrodas katra 
iestādē un pie katra cilvēka. Atrast īsto 
ar ko runāt, meklēt līdzīgi domājošos, 
būt pārliecinātam par ideju. Ir          
”j ādeg” pašam, lai aizdedzinātu citus. 

tikai pacietība. Vienreizējus projektus 
realizēt brīžiem ir riskanti, jo cilvēkiem 
ir iedots „āķis”, bet kas notiks tālāk? 
Jābūt sadarbībai un skaidrībai par vietē-
jiem resursiem.  

  „Tas, kas nepārtraukti no-

vēro vēju, netiek pie sēša-

nas, un, kas vienmēr rau-

gās uz padebešiem, tas ne-

tiek pie ražas ievākšanas” 
   Salamans                                                      

 

Rakstu sagatavoja  
Laura Miķelsone 



Cik spēka un radošuma uzkrāts? 
Rudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko 
līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds izvēlētā mērķa sasniedzamais ceļš? 
Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola” dalībniekiem, kuri, apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes 
apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem. 
 Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem no Zvārtavas, Valmieras, Kurmenes un 
Beveriņas, kuri bija tālu ceļu mērojuši- ap 360 km, tāpēc vēlējāmies viņu viesošanās dienu veidot  interesantu- pēc dar-
bnīcu principa. Sapratām, ka visinteresantāk ir atrast kopīgo un atšķirīgo, tāpēc „Parlamenta darbnīcā” veidojām Venna 
diagrammu. Dalībnieku bija daudz ( vairāk kā 50 kopā ar mūsējiem), tāpēc strādājām 3 „tūrēs”. Jau pirmajā grupā atra-
dām saskarsmes punktus-planšetdatoru pielietošana mācību stundās, atrašanās vieta pie ezera, jaunsargu esamība sko-
lās, Comenius apmaiņas projekti, sadarbojoties ar citām valstīm, trakas idejas. Protams, par idejām un to izpildījumu 
runāja katrs. Priecēja, ka emociju domu apmaiņai deva dalīšanās lepnumā ar savas skolas absolventiem un tradīcijām. 
Sarunas laikā uzreiz izskanēja vārdi: „Brauciet ciemos!”, un tas ,manuprāt , nozīmēja- esam pasmēluši „Sapratnes avo-
tā.” 

 Jau nākamās dienas beigās skolas parlamenta telpā ieradās mūsu skolas skolēni ar vēlmi organizēt pasākumu, 
kuru bija atpazinuši Valmieras 5.vidusskolas bukletā. ”Mēs arī gribam tā mēģināt!” Jau-
ki! Tas ir mērķis- vēlēties darīt, varbūt kaut ko jaunu, bet pašiem! Lai mums izdodas! 
Atcerējāmies gan, ka viena meitene no brīvprātīgā darba veicējiem  delegācijā, kura klau-
sījās par skolēnu parlamenta darbību un vēlēšanām, tā atklāti arī brīnījās:” Kāpēc skolā 
vajadzīgs skolēnu prezidents?” 

 Zināšanas tikai tad ir ko vērtas, ja tās pielieto dzīvē. Projekts to nodrošina. 

Brocēnu vidusskolas direktora viet-
niece audzināšanas jomā Ginta Sīle 

Kad gaisā smaržo pēc āboliem 
un kazdandznieki svin Parka 
svētkus, ar aktīvām, atraktīvām 
un lustīgām izdarībām 16 Bro-
cēnu senioru „meitenes” uzņē-
ma Kazdangas biedrība 
„Kodols”. Kopīgi iepazināmies 
ar Kazdangas Meža muzeju un 
pils saimnieku Manteifeļu dzim-
tas vēsturi, izstaigājām pils par-
ku, apjūsmojām darbinieku vēl-
mi papildināt reto koku stādīju-
mus. Interesanta sakritība – 
retos kokus palīdz sarūpēt Bro-
cēnu novada Blīdenes stādau-
dzētava. Nesteidzīgi, iepazīstot 
Kazdangu, risinājās sarunas par 
biedrības „Kodols” darbību, 
Brocēnu bibliotēkas draugu 
kluba norisēm. Vairākām kun-
dzītēm Kazdanga saistās ar bēr-
nības dienu atmiņām, mācībām 

tehnikumā, arodbiedrības sporta 
spēlēm, kādai Kazdangā dzīvo 
jaunības dienu draudzene. Mārī-
tei izdevās satikt draudzeni, ku-
ru nebija satikusi kopš savas 
kāzu dienas. Jauki! Draudzība 
atjaunota. Emocionālu pacēlumu 
guvām piedaloties pūtēju orķes-
tra „Kazdanga” un Ivo Fomina 
koncertā. 
Man ir neizsakām prieks par 
kundzīšu nenogurstošo enerģiju, 
optimismu un negaušanos par 
savām kaitēm. Esmu ievērojusi, 
ka lielāko gandarījumu gūstu, 
organizējot pasākumus citu pa-
audžu cilvēkiem. Tas ir prieks, 
jauna enerģija un idejas. 
Paldies par uzņemšanu 
„Kodols” meitenēm. 

Laura Miķelsone 

Brocēnu seniori ciemojas 
Kazdangā 


