
Fotografējam kopā! 

Par vienu no aktivi-
tātēm stāsta Vivita Ķezbere : 
„ 30.janvārī sākumskolas bēr-
ni kopā ar vecākiem pulcējās 
Brocēnu vidusskolā, lai izzinā-
tu fotografēšanas gudrības. 
Fotogrāfs Andrejs Sergejevs 
iepazīstināja ar fotografēšanas 
tehniskajiem pamatiem, kame-
ras kopšanu un sniedza pado-
mu, kas jāņem vērā iegādājo-
ties fotoaparātu. Dalībnieki 
atraisījās, kad fotogrāfs iepa-
zīstināja ar dažādiem knifi-
ņiem, jo ikviens zina, cik grūti 
ir nofotografēt aktīvos dzīv-
niekus vai dzīvespriecīgos 
bērnus dažādos pasākumos. 
Jautājumi bija gan par sarka-
najām acīm un miglainu fonu, 
gan fotografēšanu gadalaikos.  

Interesanti, ka bērni 
kopīgi ar vecākiem sagatavos 
savas fotogrāfijas un tikās 
vēlreiz 20. februārī, lai pārru-
nātu paveikto, analizētu kļū-
das un turpinātu apmācības 
par fotogrāfiju apstrādi. Izrā-
dās, ka arī ar mazajiem „ziepju 
traukiem” var izveidot labas 
fotogrāfijas, tikai jāievēro daži 
knifiņi. Bērnus Andrejs mudi-
nāja ievērot piesardzību ievie-
tojot fotogrāfijas internetā. 
Protams, bija svarīgi, ka bērns 
darbu veica kopā ar vecākiem. 
Vecāki labprāt palīdzēja bēr-
niem veikt uzdevumu un paši 
iesaistījās apmācību procesā.” 

Turpinām runāt par Brocē-
niem kinovalodā 

9. februārī jaunieši 
pulcējās uz nodarbībām, lai 
turpinātu strādāt pie filmiņas 
„Mēs mīlam Brocēnus”. Šo-

reiz nodarbības vadīja profesi-
onāļi Ligita Lukstraupe un 
Dzintars Dreibergs. Dzintars 
rādīja pasaules labākās foto-
grāfijas, analizēja tās un mudi-
nāja pievērst uzmanību nian-
sēm. Kopīgi analizējām 4 mi-
nūšu garu sižetu no raidījuma 
„Latvijas lepnums”- Dzintara 
mērķis bija parādīt, kā un ko 
tik īsā sižetā var parādīt, rosi-
nāja atbildēt uz jautājumu 
KĀPĒC tiek rādīta tāda vide, 
cilvēki, ko tie spēj pastāstīt.  

Vēl aizraujošāks bija režisoru 
uzdevums-  divu stundu laikā 
Brocēnos uzfilmēt ainavu, 
tuvplānus, cilvēkus darbībā. 
Mazliet izbrīnīti jaunieši bija 
par  uzdevumu- uzfilmēt pār-
steigumu.  

Kad pēc noteiktā 
laika jaunieši atgriezās skolā, 
bijām patiesi pārsteigti cits par 

Projekta „Mēs cits citam Brocēnos” projekta dalībnieki turpina 
mācīties 

motorās prasmes un būt dro-
šam, atrodoties citu bērnu un 
pieaugušo cilvēku vidū. 
Projekta ietvaros pašreiz ir 
notikušas divas mazuļu un 
vecāku skoliņas „Pirmie solī-
ši” nodarbības, kas  notiek  
katru otrdienu no plkst. 
11.00 – 13.00 un 14.00 – 
16.00 atkarībā no  bērna in-
dividuālā dienas režīma. 
Šādu iespēju  (bezmaksas) 
apmeklēt  mazuļu skoliņas 
nodarbības tiek piedāvāta 15 
Brocēnu novada ģimenēm ar 
bērniem vecumā  1 – 3 ga-
diem. 

Katrā nodarbībā mazuļu skoli-
ņas dalībniekam gan vecākiem, 
gan bērniem ir iespēja mācīties, 
piedzīvot jaunu pieredzi un 
emocijas, kas sekmē bērna do-
māšanu un attīsta radošās spē-
jas. 
Mazuļu skoliņas „Pirmie solī-
ši”  nodarbības sastāv no : 
Ierašanās laika, kad bērns iepa-
zīstas ar izliktajām attīstošajām 
rotaļlietām un bumbiņu basei-
nu. 
Sasveicināšanās apļa –
dziesmiņas, pirkstiņ rotaļas, 
rotaļdziesmas un dzejolīši ar 
kustībām. 

Mazuļu un vecāku skoliņa „Pirmie solīši” 

Projekts 
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Izdevums Nr3 

“Mēs cits citam 

Brocēnos” 
MĒS CITS CITAM BROCĒNOS 

 

Brocēnos un cik mums ir talan-
tīgi jaunieši, kuri to visu prot 
saskatīt! Noskatījušies visus 
nofilmētos sižetus, katra grupa, 
izteica viedokļus, ieteikumus- 
uzklausīts tika katrs jaunietis. 

Pēdējā šīs nodarbības 
ritēja,  konsultējoties vai nu ar 
Ligitu, vai Dzintaru- katra gru-
pa domāja savas filmiņas siže-
tu, sprieda, kam pievērst uzma-
nību, kā filmēt, kā atrast rak-
sturīgāko utt. Laiks paskrēja 
nemanot, un šķiet, ka jaunieši 
no nodarbībām prom devās 
gandarīti un ar daudzām ide-
jām, ko īstenot, gaidot nākamās 
nodarbības. Jā, un kā pārstei-
gums jauniešiem bija režisoru 
sagatavotās dāvaniņas.  

(turpinājums 2.lpp.) 

 

 

praktiskās/ radošās nodarbī-
bas 
„V ēdera pauzītes” 
Informācijas sniegšanu vecā-
kiem, pārrunas par bērnu 
audzināšanas jautājumiem. 
Smilšu rotaļām. 

Vislabāk bērni mācās tad, kad 
viņi darbojas ar interesi, un 
vislabākais veids, kā to pa-
nākt, ir rotaļa, jo bērns un 
rotaļa ir nesaraujami saistīti. 
Bērni rotaļājas vienmēr— 
katru savu dzīves minūti. Ma-
zuļu skoliņa „Pirmie solīši” 
piedāvā dažādas attīstošas 
nodarbības bērniem līdz 3 
gadu vecumam. Mazuļu skoli-
ņa ir alternatīva ikvienam bēr-
nam, kas vēl neiet bērnudārzā, 
jo viens no skoliņas mērķiem 
ir sagatavot mazuli bērnudārza 
gaitām, attīstot sensorās un  



Atskats uz 
notikumiem febru-

ārī 

Darbojoties projektā 
„Mēs cits citam Brocēnos” jau 
trīs mēnešus, mums ir daudz 
atziņu, pārsvarā  pozitīvas- to 
sapratām, sanākuši uz sapulci 
27.02. Esam satikušu daudz 
interesantu cilvēku, sapratuši, 
ka mums rodas arvien jaunas 
idejas, ka varam mācīties vēl 
un vēl un darīt vēl un vēl.  

Projekta direktore 

Laura informēja par to, kas 
svarīgs noticis projekta ietva-
ros februārī. Februāris ir bijis 
mēnesis, kurā  turpinātas saru-
nas ar pašvaldību un visām 
Brocēnu novada biedrībām , 
kuras kopāsanākšana notika 
22. februārī. Svarīgi, ka ir sāk-
tas sarunas, tiek parakstīts 
memorands un, kā uzsvēra  
Laura,- ir sadarbotiesgriba.  

Interesanti bija stās-
tījumi, kas notiek visās projek-
ta aktivitātēs, bet par to varat 
lasīt citos šīs avīzes rakstiņos.  

No šīs tikšanās rei-
zes visspilgtāk atmiņā paliks 
stāstījums par „Mazuļu skoli-
ņas” vēderpauzītēm un to, ka 
vecāki mājās nedrīkst piemi-
nēt vārdu „bērnudārzs”, jāsa-
ka „pirmskolas izglītības iestā-
de”, jo bērni ļoti, ļoti gaida 
otrdienas, kad varēs atkal iet 
uz „Mazuļu skoliņu”.  

neattiecas uz kontekstu. 

Programmā Microsoft Publis-
her ir iekļauti tūkstošiem klip-
kopu attēlu, kurus varat izvē-
lēties un iekļaut biļetenā. Ir arī 
daži rīki, kurus var izmantot, 
lai veidotu formas un simbo-
lus. 

Kad esat izvēlējies attēlu, no-
vietojiet to pie raksta. Pārlieci-

Šajā rakstā var iekļaut 75–125 
vārdus. 

Pievienojot biļetenam saturu, 
ir svarīgi atlasīt attēlus un gra-
fikas. 

Domājot par rakstu, pārlieci-
nieties, vai attēls atbalsta un 
palīdz nodot vēstījumu, kuru 
vēlaties sniegt. Izvairieties no 
tādu attēlu atlasīšanas, kuri 

nieties, vai attēla paraksts ir 
novietots pie attēla. 

Atskats uz notikumiem februārī 

Iekšējā raksta virsraksts 

Attēlu vai grafiku aprak-

stošs paraksts. 

Attēlu vai grafiku aprak-

stošs paraksts. 

Ja biļetens tiek izplatīts uzņē-
muma iekšienē, var komentēt 
jaunus procesus vai uzņēmu-
ma uzlabojumus. Tirdzniecī-
bas skaitļi vai ieņēmumi parā-
dīs uzņēmuma izaugsmi. 

Dažos biļetenos ir iekļauta 
sleja, kas tiek atjaunināta katrā 
izdevumā, piemēram, padomu 
sleja, grāmatas recenzija, di-
rektora vēstule vai ievadraksts. 

Var arī  ievietot īsu aprakstu 
par jaunajiem darbiniekiem, 
vai lielākajiem klientiem vai 
pārdevējiem. 

Iekšējā raksta virsraksts 

Šajā rakstā var iekļaut 100–
150 vārdus. 

Biļetenos iekļaujamo tēmu 
skaits patiesībā ir neierobe-
žots. Var iekļaut rakstus par 
pašreizējām tehnoloģijām vai 
jauninājumiem jūsu nozarē. 

Var arī pieminēt biznesa vai 
ekonomiskās tendences vai 
izteikt pircējiem vai klientiem 
prognozes. 

“Lai piesaistītu lasītāja 

uzmanību, šeit 

ievietojiet interesantu 

domugraudu vai citātu 

no raksta.” 

Lappuse 2 Projekts  I zdevums Nr3 



Iekšējā raksta virsraksts 

Iekšējā raksta virsraksts 

Iekšējā raksta virsraksts 

Attēlu vai grafiku ap-

rakstošs paraksts. 

Attēlu vai grafiku aprak-

stošs paraksts. 

Šajā rakstā var iekļaut 150–
200 vārdus. 

Biļetena izmantošanai par 
reklāmas līdzekli ir viens pa-
pildu ieguvums — tam var 
izmantot citu mārketinga ma-
teriālu, piemēram, preses pazi-
ņojumu, tirgus izpētes un 
atskaišu saturu. 

Lai gan galvenais biļetena 
izplatīšanas mērķis ir produkta 
vai pakalpojuma pārdošana, 
veiksmīgs biļetens ir tāds, kas 
ir noderīgs lasītājiem. 

Lielisks lietderīga satura pie-

vienošanas veids ir savu rakstu 
izveidošana un rakstīšana vai 
arī kalendāra iekļaušana, kurā 
ievietoti gaidāmie notikumi 
vai īpašie piedāvājumi, kas 
reklamē jaunu produktu. 

Piekļūstot tīmeklim, varat 
meklēt rakstus vai atrast rak-
stus “vietas aizpildīšanai”. 
Varat rakstīt par dažādām 
tēmām, bet rakstiem vajadzētu 
būt īsiem. 

Lielu daļu biļetenā ievietotā 
satura var arī izmantot jūsu 
vietnē. Microsoft Publisher 

piedāvā vienkāršu veidu biļe-
tena pārvēršanai tīmekļa pub-
likācijā. Tāpēc, kad pabeigta 
biļetena rakstīšana, pārvērtiet 
to par vietni un publicējiet. 

Ja biļetens tiek izplatīts uzņē-
muma iekšienē, var komentēt 
jaunus procesus vai uzņēmu-
ma uzlabojumus. Tirdzniecī-
bas skaitļi vai ieņēmumi parā-
dīs uzņēmuma izaugsmi. 

Dažos biļetenos ir iekļauta 
sleja, kas tiek atjaunināta katrā 
izdevumā, piemēram, padomu 
sleja, grāmatas recenzija, di-
rektora vēstule vai ievadraksts. 

Var arī  ievietot īsu aprakstu 
par jaunajiem darbiniekiem, 
vai lielākajiem klientiem vai 
pārdevējiem. 

Šajā rakstā var iekļaut 100–
150 vārdus. 

Biļetenos iekļaujamo tēmu 
skaits patiesībā ir neierobe-
žots. Var iekļaut rakstus par 
pašreizējām tehnoloģijām vai 
jauninājumiem jūsu nozarē. 

Var arī pieminēt biznesa vai 
ekonomiskās tendences vai 
izteikt pircējiem vai klientiem 
prognozes. 

neattiecas uz kontekstu. 

Programmā Microsoft Publis-
her ir iekļauti tūkstošiem klip-
kopu attēlu, kurus varat izvē-
lēties un iekļaut biļetenā. Ir arī 
daži rīki, kurus var izmantot, 
lai veidotu formas un simbo-
lus. 

Kad esat izvēlējies attēlu, no-
vietojiet to pie raksta. Pārlieci-

Šajā rakstā var iekļaut 75–125 
vārdus. 

Pievienojot biļetenam saturu, 
ir svarīgi atlasīt attēlus un gra-
fikas. 

Domājot par rakstu, pārlieci-
nieties, vai attēls atbalsta un 
palīdz nodot vēstījumu, kuru 
vēlaties sniegt. Izvairieties no 
tādu attēlu atlasīšanas, kuri 

nieties, vai attēla paraksts ir 
novietots pie attēla. 

“Lai piesaistītu lasītāja 

uzmanību, šeit 

ievietojiet interesantu 

domugraudu vai citātu 

no raksta.” 
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Top jauni projekti Sandras vadībā 

Ik otrdienas vakaru turpinās 
nodarbības Sandras Fridrihsones 
vadībā, lai apgūtu projektu rakstīša-
nas prasmes. Dalībnieki soli pa solim 
tuvojas savam mērķim- gatavam pro-
jektam. Katra nodarbība ir ne tikai 
jaunas informācijas apguve, bet arī 
iespēja konsultēties, lūgt padomu. Pat 
kafijas pauzēs ap nodarbību vadītājas 
Sandras galdu pulcējas kursa dalībnie-
ces, lai konsultētos par jautājumiem, 
kas svarīgi, rakstot savu projektu. 
Viss notiek, un to, kāds būs rezultāts, 
uzzināsim 4.martā, kad būs pēdējā 
projektu rakstīšanas kursu nodarbība.  

Jaunieši—palīgi datorprasmēs. 

Janvārī un februārī notika 
vēl kādi kursi. Par tiem stāsta nodar-
bību vadītāja Digna Virkstene: 

„Nule kā noslēgušies IT kursi četriem 
Brocēnu vidusskolas skolēniem. Kur-
su uzdevums bija sagatavot palīgus 
tiem brocēniešiem, kuriem nav iespē-
ju vai laika, lai apgūtu vairākas jaunas 
datorprogrammas vai iedziļināties 
apgūto programmu jaunumos. Tāpēc 
jaunieši apguva Microsoft Publicher, 
Photoscape, Movie Maker un 
PowerPointa iespējas un jaunāko 
versiju jauninājumus. Ja jūs interesē, 
kādus pakalpojumus sniedz internets, 
un kas nepieciešams, lai veiktu  

stīts memorands un, kā uzsvē-
ra  Laura,- ir sadarboties griba.  

Interesanti bija stās-
tījumi, kas notiek visās projek-
ta aktivitātēs, bet par to varat 
lasīt citos šīs avīzes rakstiņos.  

No šīs tikšanās rei-
zes visspilgtāk atmiņā paliks 
stāstījums par Mazuļu skoliņas 
vēderpauzītēm un to, ka vecā-
ki mājās nedrīkst pieminēt 
vārdu „bērnudārzs”, jāsaka 
„pirmskolas izglītības iestāde”, 
jo bērni ļoti, ļoti gaida otrdie-
nas, kad varēs atkal iet uz 
Mazuļu skoliņu ‘Pirmie solīši”.  

Darbojoties projektā 
„Mēs cits citam Brocēnos” jau 
trīs mēnešus, mums ir daudz 
atziņu, pārsvarā  pozitīvas- to 
sapratām, sanākuši uz sapulci 
27.02. Esam satikušu daudz 
interesantu cilvēku, sapratuši, 
ka mums rodas arvien jaunas 
idejas, ka varam mācīties vēl 
un vēl un darīt vēl un vēl.  

Projekta direktore 
Laura informēja par to, kas 
svarīgs noticis projekta ietva-
ros februārī. Februāris ir bijis 
mēnesis, kurā  turpinātas saru-
nas ar pašvaldību un visām 
Brocēnu novada biedrībām , 
kuras kopā sanākšana notika 
22. februārī. Svarīgi, ka ir 
sāktas sarunas, tiek parak-

Atskats uz notikumiem februārī         Fotomirkļi 

Projekts 
dokumentu nokārtošanu vai iepirkšanos 
internetā, arī to apguva šie četri jaunieši.  

Tāpat viņi padziļināja savas zināšanas da-
tora darbības problēmu diagnosticēšanā un 
iespējās to novērst. Protams, vislielāko 
interesi izraisīja iespēja noņemt aizmirstās 
paroles, kā arī zināšanas par datora tīrīšanu 
un vīrusu skenēšanu. 

Katrā nodarbībā skolēni aizrāvās darbā un 
pat nemanīja, ka kursu laiks sen jau ir bei-
dzies. Par kursiem viņi pastāstīja skolas 
biedriem, un nu jau ir lielāks pulciņš mācī-
ties gribētāju. Gan arī viņu vēlme piepildī-
sies!” 

Skolēnu domas par kursiem: 

„Kursi bija interesanti, īpaši patika, kad 
skolotāja izstāstīja, kā noņemt aizmirstās 
paroles.” 

„Nekad nebiju redzējis, kā izskatās BIOS. 
Bija vērts nākt uz kursiem, tagad šķiet, ka 
zinu visu.” 

„Nezinu, vai varu būt labs skolotājs citiem, 
bet sev ieguvu ļoti daudz. Patika darbs 
Photoscape, kad varējām pārtaisīt dažādus 
attēlus, pielikt visādus jokus, sagrupēt attē-
lus un tos savienot.” 

„Man patika taisīt bukletus. Izdomāju savu 
firmu un uztaisīju reklāmas bukletiņu, ta-
gad atliek tikai dibināt izklaides pasākumu 
firmu Brocēnos.” 

„Domāju, ka datoros esmu speciālists, bet 
izrādās, ka ir vēl daudz interesantu lietu, ko 
varu „sadarīt” datorā.” 

 

Īpašais ciemiņš  

12. februārī Brocēnu novadā ciemojās End-
rjū Makenzijs (Andrew McKenzie). Paši 
neticējām, bet Endrjū piekrita pie mums 
ciemoties 3 dienas. Ciemošanās laikā End-
rjū apmeklēja Brocēnu novada domi, 
pirmsskolas izglītības iestādi „Mūsmājas”, 
tikās ar brīvprātīgo jauniešu grupu, diskutē-
ja ar Brocēnu vidusskolas skolēniem un 
noslēgumā tikās ar 76 novada izglītības 
darbiniekiem. Sarunājāmies par jauno situ-
āciju, kādā dzīvo mūsdienu cilvēks, par 
problēmām, kuras vairs nevar atrisināt ar 
ierastām metodēm. Endrjū ir pārliecināts, 
ka mūsdienu sabiedrībā visveiksmīgākie ir 
cilvēki, kas loģiku izmanto pagātnes vērtē-
šanai, taču nākotnes vīziju balsta uz radošu 
inteliģenci. Viņš atsaucās uz vairākiem pētī-
jumiem par radošās inteliģences nozīmi 
veiksmīgas karjeras veidošanā. Tikšanās 
ierosināja vairākas diskusijas vairāku dienu 
garumā. Pēc pāris dienām saņēmām jaunu 
piedāvājumu turpmākai sadarbībai. 

Veidojam savu tēlu 

Februāra vidū nodarbības „Savstarpējā 
komunikācija un sava tēla veidošana”, uzsā-
ka Brocēnu pilsētas bibliotēkas lasītāji. Uz 
pirmo nodarbību bija uzaicināti žurnālisti 
no „Saldus Zemes”. Saruna bija par to kā 
žurnālisti un reklāmas speciālisti komunicē 
ar cilvēkiem, par dažādiem notikumiem, to 
atspoguļojumu laikrakstā. 

Projekts „Mēs cits citam Brocēnos” 
turpinās, un mūs vēl sagaida daudz intere-
santa!  

Sagatavoja Mairita Neilande 

Par izdevumu atbild:  

Mairita Neilande—materiāli;  

Digna Virkstene—datorsalikums 

Nodarbību izvērtējuma lapiņas : veiksmes un problēmas 

Datorzinību nodarbī-
ba jauniešiem 

Nodarbības Brocē-
nu bibliotēkā 


