
to informētību par iespējām un atbal-
stu , ko sniedz dienests jaunajiem ve-
cākiem un bērniem vecumā līdz 18 
gadiem. Notika diskusijas, vērtīgas 
sarunas, iedzīvotāju ieteikumu uzklau-
sīšana, pēc kuriem sociālā dienesta 
darbinieki atklāja, ka aiz durvīm ir 
nepieciešams izvietot soliņus iestādes 
apmeklētājiem, kas pašiem nebija 
ienācis prātā! Atvērtajās durvīs Brocē-
nu vidusskolā kopienas pensionāriem 
bija iespēja izglītoties mūsdienu teh-
noloģiju izmantošanā skolās, dodot 
iespēju pensionāriem pavadīt vienu 
mācību dienu skolā kā skolēnam, sa-
vukārt atvērtajās durvīs SIA "Brocēnu 

Brocēnos pusotra mēneša garumā 
norisinājās pašvaldību iestāžu atvērto 
durvju dienas, kuras tika organizētas, 
balstoties uz uzaicinātās iedzīvotāju 
grupas vajadzībām. Aktivitāšu laikā 
Brocēnu iedzīvotājiem tika sniegta 
informācija par notiekošo kopienā, 
lauzti stereotipi, nezināšana un maldi 
par darbu pašvaldības iestādēs. Iedzī-
votāji tika informēti par pašvaldībā 
esošo iestāžu darba specifiku un iz-
doti informatīvi bukleti  par iestāžu 
darbību un piedāvātajiem pakalpoju-
miem. Vairākās iestādēs atvērtās 
durvis tika organizētas pirmo reizi : 
tas bija gan izaicinājums, gan arī 

ar lielām dusmām par pašvaldībā ne-
padarīto, taču pēc sarunām ar pašval-
dības speciālistiem ar lūzušo stereoti-
pu viedokli saprata, cik liela nozīme ir 
pilsoniskajai līdzdalībai un, ka arī viņi 
paši daudzviet var iesaistīties un izda-
rīt. Atvērtās durvis arī ģimenes ārstu 
praksēs Brocēnos notika pirmo reizi 
un iedzīvotājiem bija iespēja gan do-
ties ekskursijā uz Saldus Medicīnas 
Centru, kurš daudziem ir zināms, ka 
slēgts, taču ekskursijas laikā pārstei-
dza ar savu servisu un pieejamajiem 
mūsdienīgajiem pakalpojumiem, kā arī 
notika arī nūjošanas pasākums visu 
paaudžu iedzīvotajiem, kopā ar ģime-

Brocēnos visas durvis vaļā!    
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iespēju pensionāriem pavadīt vienu 
mācību dienu skolā kā skolēnam, sa-
vukārt atvērtajās durvīs SIA "Brocēnu 
Sporta centrā” tika laipni aicināti 
pirmsskolas vecuma bērni un viņu 
vecāki, lai uzzinātu, kādā sporta veidā 
nākotnē darboties! 
Atveriet arī Jūs savas durvis un atvēr-
sies gan prāti, gan sirdis! 

Kristīne Lieldaudziete 

miem. Vairākās iestādēs atvērtās 
durvis tika organizētas pirmo reizi : 
tas bija gan izaicinājums, gan arī 
vērtīga pieredze, kas pārliecināja 
iestādes šo aktivitāti veikt biežāk. 
”M ēs nekad nevarējām iedomāties, 
ka problēmām pašvaldībā, pirms 
izteikt skaļus spriedumus, ir arī otra 
puse” pēc atvērtajām durvīm Brocē-
nu novada pašvaldībā teica kāds lau-
lāts pāris, kas atnāca uz šo pasākumu 

mūsdienīgajiem pakalpojumiem, kā arī 
notika arī nūjošanas pasākums visu 
paaudžu iedzīvotajiem, kopā ar ģime-
nes ārstiem, kas deva iespēju neformā-
lā un veselīgā gaisotnē runāt un disku-
tēt par veselību. Jāpiemin, ka visvecā-
kā Brocēnu nūjotāja bija 88 gadus 
jauna kundzīte! 
Atvērtās durvis Brocēnu novada Soci-
ālajā dienestā tika organizētas pilsētas 
jaunajām ģimenēm ar mērķi paplašināt 

Modernās tehnoloģijas — mācies visu dzīvi! 
Brocēnu vidussko-

las sākumskolā noslēdzies 
projekta „Mēs cits citam 
Brocēnos”  ietvaros organi-
zētais nodarbību cikls, kurā 
skolēni kopā ar vecākiem 
kopīgi apguva fotografēša-
nas knifiņus, mobilā telefona 
iespējas un  iepazinās ar e- 
grāmatas lasītāju. Ņemot 
vērā vecāku un bērnu intere-
si par planšetdatoru pielieto-
jumu mācību stundās, tika 
piedāvāta iespēja izmēģināt 
pašiem darboties ar skolā 
iegādātajiem planšetdato-
riem. Tā bija jauna pieredze 
ne tikai skolēniem un viņu 
vecākiem, bet arī vidussko-

lēniem, kuri vadīja nodarbī-
bas. „Sapratu, ka viedtālrunis 
sniedz daudz iespēju..... ”, 
„Izbrīnīja, ka telefoni tik ļoti 
atšķiras viens no otra,”  
„Paldies par iespēju iepazīt 
jaunās tehnoloģijas kopā ar 
bērnu” – tās ir tikai dažas rin-
diņas no labajiem vārdiem. 
Neizpalika arī kuriozi, kad 
darbojoties ar planšetdatoru 
bērnam neizdevās „noķert”  
matemātikas rēķinos savu 
vectēvu. Prieks par uzdrīkstē-
šanos un lielo aizrautību ar 
kādu darbojās kopīgi bērni ar 
vecākiem un vecvecākiem. 

Vivita Ķezbere 



Brocēnu novada pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Varavīksne” notika  no-
vada pirmsskolas pedagogu metodis-
kā diena, kuras tēma bija “Mana labā 
prakse – es daru tā!”  Uz pasākumu 
ieradās vairāk nekā 30 pirmsskolas 
skolotājas no Remtes, Blīdenes un 
Brocēniem. 
Pasākumam pavasarīgi radošu gaisot-
ni iedejoja pirmsskolas vecuma  ma-
zie dejotāji Ilzes Kalniņas vadībā.  
Novada izglītības speciāliste Daila 
Frīdmane pasniedza klātesošajām 
skolotājām apliecinājumus par  iegū-
tajām pedagogu profesionālās darbī-
bas kvalitātes pakāpēm. 
Pii.”Varavīksne” vadītāja Anita Mel-
le iepazīstināja ar iestādi – varbūt jau 
kādam agrāk ko redzētu, bet citam   
pirmo  reizi ko jaunu, vēl neredzētu 
pamanām,  kā piemēram  skolotājas 

Ingeras Neimanes apgleznoto gaiteņa 
sienu. Skolotājas dalījās pieredzē par me-
todisko materiālu, uzskates līdzekļu, di-
daktisko un izdales materiālu izmantoša-
nu savā darbā ar bērniem.  Materiāli  kas 
tapuši skolotāju radošajās izpausmēs, bija 
skatāmi  izstādē. Par to, kā ar materiāliem 
darboties,  skolotājas rādīja savās prezen-
tācijās – interesantās un daudzveidīgās, 
individuālās un grupu darbā tapušajās. 
Savu kolēģu vērtējumā vislielāko atzinību 
guva pii “Mūsmājas” skolotāju Laima 
Pavlovas un Sandras Laugales daudzfun-
kcionālais materiāls “Saulīte” Kā jau ie-
rasts – ar ļoti inovatīvām idejām bagātā 
Ieva Ostrovska materiālus bija radījusi 
pašiem mazākajiem bērnudārza bērniem. 
Ļoti interesants u saistošs  materiāls  - 
lielā burtu māja – autore Ilva Prauliņa  
Pēc diskusijām  klātesošajām skolotājām 
tika dota iespēja, pašām darbojoties, iz-
veidot savu pavasara krāsaino ziedu. 
Paldies visām skolotājām un iestāžu vadī-
tājām par uzņēmību, uzdrīkstēšanos un 

jaukas idejas turpmāk! 
Brocēnu novada pirmsskolas izglītības 
Metodiskās apvienības vadītāja 
D.Gredzena 

Metodiskā diena 

Konference Brocēnos 
garumā bija plānota tā, lai varētu satikties 
viena priekšmeta skolotāji dažādās darba 
grupās, piemēram, „Ceļā no sākumskolas 

man, kā arī papildināt savas datorpras-
mes, pārveidojot fotogrāfiju. 

Šī diena deva tik daudz pozitī-

Brocēnu vidusskolas skolo-
tājiem pavasara brīvlaiks ir īpašs. 
Viss sākās pagājušajā gadā, kad tika 
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bija iespēja muzicēt, eksperimentēt, netra-
dicionāli risināt uzdevumus, darboties 
praktiski, spēlēt dažādas spēles latviešu, 
krievu, franču, angļu, vācu valodā, ceļot 
virtuāli. Bērni kopā ar vecākiem un vecve-
cākiem jautri un lietderīgi pavadīja stundu 
izvēlētājās nodarbībās, bet tas vēl nebija 
viss… 11.00 sākās radošās darbnīcas, kas 
nesa vēl vairāk prieka brīžu. Skolotāju 
vadībā bija iespēja gatavot putnu būrīšus, 

Jau otro gadu Brocēnu vidusskolā 
tiek rīkota sabiedrības diena, kurā 
notiek mācību priekšmetu un rado-
šās darbnīcas.  
Jautra mūzika pie skolas skanēja 
jau no paša rīta, aicinot sabiedrību 
ienākt skolā un piedalīties dažādās 
aktivitātēs. Brocēnu iedzīvotājiem 

netradicionālajā virtuvē gatavot un 
nogaršot suši, rokdarbu darbnīca vei-
dot dekorus, floristikā izmēģināt savu 
radošumu, veidojot  kompozīcijas.  
Arī par sportiskajām aktivitātēm netika 
aizmirsts- vērojām ielu vingrotāju pa-
raugdemonstrējumus, rāpāmies pa 
klinšu sienu.  
Jā, un beigu beigās skolas ēdamzālē 
nogaršojām gardu zupiņu. Diena bija 
piepildīta un izdevusies!  

viena priekšmeta skolotāji dažādās darba 
grupās, piemēram, „Ceļā no sākumskolas 
uz pamatskolu”, „Iet bērnam līdzās”, 
„Sirds + stāsts+ prāts” un vēl četrās citās. 
Konferences dalībnieki varēja pārrunāt 
problēmas, kas novērotas posmā no sā-
kumskolas uz pamatskolu, dalīties piere-
dzē, gūt informāciju par metodēm, ko 
veiksmīgi izmantojuši citi skolotāji šajā 
vecumposmā. Skolotāji ar aizrautību ie-
saistījās izvēlētajās darba grupās un, kā 
vēlāk atzina, laiks paskrējis nemanot, un 
iegūtais ir neatsverams. 
Ļoti interesanta bija arī konferences no-
slēguma daļa „Pašu priekam”.  Brocēnu 
vidusskolā redzējām daudz priecīgu seju- 
vieni nesa tikko izlietās sveces, citi lepo-
jās ar pašu veidotām vilnas glezniņām vai 
origami veidojumiem, bija arī iespēja 
uzzināt, kas ir joga, un saprast- ir vai nav 

mes, pārveidojot fotogrāfiju.  
Šī diena deva tik daudz pozitī-

vu emociju un ierosmju, kas pietiks ļoti 
ilgam laikam. Noteikti- līdz nākamajai 
konferencei.  

Mairita Neilande 

Brocēnu vidusskolas skolo-
tājiem pavasara brīvlaiks ir īpašs. 
Viss sākās pagājušajā gadā, kad tika 
noorganizēta konference „No pirm-
skolas uz sākumskolu”. Šogad tika 
turpināts iesāktais- konferencē pie-
dalījās sākumskolas un pamatskolas 
skolotāji, lai ieklausītos cits citā, 
diskutētu, dalītos pieredzē un  mācī-
tos.. Konferencē piedalījās Brocēnu, 
Saldus, Skrundas novadu skolotāji. 
Dienas ieskaņā bija iespēja vērot 
skolēnu eksperimentu prezentācijas- 
piemēram, kā pudelē „iesūkt” vārītu 
olu, kā pašam izveidot „ūdensrozes” 
un vērot, kā tās atveras.  
Psiholoģe Dace Bērziņa interesanti 
un iedvesmojoši stāstīja par to, kā 
palīdzēt bērnam veiksmīgāk pāriet 
no sākumskolas uz pamatskolu.  
Turpmākā dienas daļa divu stundu 

Lappuse 2 

Sabiedrības diena Brocēnu vidusskolā 



 

Izdevums Nr4 



Lappuse 3 



Projekts 



 


