
Brocēnu vidusskolas GADAGRĀMATA 2010./2011.                                               Maijs 
 
 
 

Sagatavoja I.Brēdiķe  Foto D.Barančane 

  

26.maijs 
Dzelteni saules zaķi ziedu 
pļavās- tik jauku rotājumu 
sākumskolas skolotājas 
sarūpējušas skolas zālē 
sākumskolas izlaidumam. 
Audzinātājas Svetlana Tarasova 
un Daiga Staško ar labvēlību 
noraugās uz sav8iem skolēniem 
, kuri paaugšies pa četriem 
gadiem gan augumā, gan 
zināšanās sevi atbilstoši 
pierādījuši. 

Dir.v.G.Sīle 
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5.maijs 
Mūsu skolā viesojās Dabas zinību projektā 
iesaistīto Latvijas 12 pilotskolu direktori, viņu 
vietnieki un projekta vadītāji. Tikšanās reizē 
notika seminārnodarbība par skolas vadītāja 
lomu efektīva mācību procesa organizēšanā. 
Mūsu projektā iesaistītās skolotājas Vineta 
Mielava, Vita Banzena, Ina Ādlere un Anete 
Milta ļāva vērtēt un analizēt savas atklātās 
stundas.  
 Viesiem tika dāvāta iespēja piedalīties 
ekskursijā CEMEX, bet dienas noslēgumā 
skolēni un Egons Valters literāri mūzikālajā 
pusstundā par „Sniega rozi” visiem dāvāja 
savu radošo sirds daļu. 
 Liela atbildība šajā dienā bija 
vērojama projekta koordinātores Olitas 
Ļitvinovas sejā, un dienas beigās ar „paldies” 
vārdu visiem arī gandarījums un lepnums. 

Dir.v.G.Sīle 

17.maijs 
 Skolēnu pilnsapulcē par mācību gada laikā 
padarīto ziņoja Dace Lieldaudziete.9.-
12.klašu skolēni iepazinās ar jauno skolēnu 
parlamentu, klausījās jaunā prezidenta 
Edgara Ruļļa zvērestu un galvenos mērķus 
nākamajam mācību gadam. Jaunajā 
parlamentā pārsvarā  darbosies skolēni, 
kuri nākamgad ir 11.klaše, tas rosina 
domāt, ka viņī būs darbspējīgi kandidēt 
vēlreiz. 
 Zvēresta pieņemšanā piedalā skolas 
direktors Egons Valters. Viņš atzina, ka 
Skolēnu Parlamenta darbs šajā gadā bijis 
jūtams. Veiksmi turpmāk! 

Dir.v.G.Sīle 
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31.maijs 
Pēdējā skolas dienā notika kopīga līnija, kuras 
laikā skolēni teica paldies skolas tehniskajam 
personālam, viņu vidū atzīmējot skolas 
ēdināšanas saimnieces Broņislavas Miltas 
darbu. Viņai šogad „Skolas skudriņas” gods.  
 Direktors Egons Valters vērtyē mācību 
gada veikumu. Paldies saņem tie, kas 
piedalījušies olimpiādēs, konkursos, klases, 
kuriem labākie saniegumi mācībās, aktīvākās 
klases- 5.a un 10.a. Kopīgi dziedātā skolas 
himna skan kā jaunas satikšanās apliecinājums. 
 Tradicionāli darba svētkos sveicam 
skolēnus ar „Censonības balvām” un 
skolotājus darba jubilejās. Jāatzīmē, ka 
skolotāja Olga Bronšteine jau 40 gadus veic 
skolotāja darbu, Rudīte Balode-35, bet skolas 
direktors Egons Valters savā direktora amatā 
jau ir 20 gadus no skolā nostrādātajiem 30. 
 Ar dziesma motīvu „... tu tikai skudru 
nesamin, kas pagalmā velk baļķi...” sveicam 
goda nosaukuma „Skolas Skudriņa” ieguvējus- 
skolotājas Ingu Zambergu, Gintu Sīli un Vitu 
Banzenu. 
 Paldies skolotāju un skolēnu saimei par 
ražigu mācību gadu !  
Skolas administrācijas vēlējumos par jauku 
vasaru izskan mācību gada pēdējā mācību 
diena. 

Dir.v.G.Sīle 

25.maijs 
Projekts “Ceļa soma” viesojas pie mūsu skolas 4.klašu skolēniem un kopīgi izspēlē ceļu satiksmes 
noteikumus. 

Dir.v.G.Sīle 
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3.maijs 
2011. gadā UNESCO LNK aicina visus 
pievērsties un analizēt skolu lomu 
pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā 
un īstenošanā, meklējot un apkopojot 
atbildes uz šādiem jautājumiem: Vai 
sabiedrība redz skolu kā vietējo resursu? 
Vai šis resurss tiek efektīvi izmantots? Vai 
skola, ar to saprotot gan pedagogus un 
skolas darbiniekus, gan skolēnus un viņu 
ģimenes, ir viens no pašvaldības attīstības 
virzītājspēkiem? Kā skolas darbība un 
potenciāls tiek sasaistīts ar pašvaldības 
ekonomiskās un sociālās vides attīstību? 
Ko no skolas sagaida ģimenes un kā to 
piedāvājums atbilst dažādu iedzīvotāju 
grupu interesēm, apvienojot formālo un 
neformālo izglītību? Cik atvērta ir skola 
sadarbībai ar darba devējiem, 
nevalstiskajām organizācijām un citiem 
sociālajiem partneriem? Kādi ir 
pašvaldības attīstības mērķi un kā skola var 
sekmēt lokālās pašapziņas un izaugsmes 
veidošanos? Kas jādara, lai mazinātu 
dažāda veida institucionālās un sektoru 
barjeras domāšanā, plānošanā, finanšu 
līdzekļu sadalē? 
 Arī Brocēnu vidusskolā diskutēja par šiem 
tematiem starptautiskajā nedēļā „Izgl ītība 
visiem”, kopā sanākot pašvaldību 
institūciju, skolu un nevalstiskā sektora 
pārstāvjiem, pārskatot iepriekšējos gados 
īstenotos projektus, kuros bijusi iesaistīta 
skola – ko tie devuši skolas un pašvaldības 
attīstībai, kas ir noticis ar projekta 
rezultātiem pēc tam, kad projekts ir 
beidzies, kāda ir iespēja mobilizēt resursus 
labās prakses  tālākai virzībai skolas un 
pašvaldības attīstībā. 
 Diskusiju organizēja Laura 
Miķelsone. 
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13.maijs 
 „Ekstrēmais skrējiens” notika 3 gadu , 
un atkal uzvarētājs ir Edgars Dimza, bet 
šogad jau ar rezultātu 8 s. Šķēršļu josla ir 
nopietns pārbaudījums. To izmēģināt bija 
ieradušies arī Ropažu vidusskolas  
aktīvie 17 jaunieši. Kaut gan laika 
apstākļi nebija mums labvēlīgi- bija 
lietus un auksti , visus 53 dalībniekus 
vadīja apņēmība un izturība. 
  Lai šādu skrējienu varētu 
realizēt, ir jāveic nopietni sagatavošanās 
darbi- jāmeklē sponsori, jāveido trase, 
jāpadomā par drošību, par draudzības 
vakara norisi. 
  Sponsori šogad bija dāsni- 
Swedbank, Saldus Pārtikas kombināts, 
Saldus Gaļas kombināts, Saldus 
Maiznieks, AS „Druvas pārtika”. 
 Jau ievēlēts jaunais skolēnu 
parlaments, bet šo pasākumu organizēja 
vēl „vecie”, lai „jaunie” varētu pārņemt 
pieredzi, prasmes un iemaņas. 
  Jāatzīst, ka bez Alvja Doņa 
šoreiz nekas nebūtu sanācis, jo viņš 
organizēja komandu, kura raks un veidos 
trasi, bija nosvērts un pārliecināts, ka viss 
izdosies. Jāuzteic arī visi, kuri piedalījās 
sponsoru meklēšanā un uzrunāšanā- 
Laura Sokolovska, Madara Oškalne, 
Igors Poļaks, Kristers Bahs, Madara 
Bursevica u.c. Liels paldies Elvijam 
Holšteinam, kurš visas sponsoru balvas 
ar savu vecāku automašīnu arī saņēma un 
līdz skolai nogādāja. 
  Šī jau ir skolas tradīcija, tāpēc 
ropažniekiem nelielā prezentācijā 
vēstījām arī par citiem skolas 
pasākumiem un parlamenta darbību. 

Dir.v.G.Sīle 
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Aprīlī, maijā mūsu skolas zālē rotājās un 
mūsu acis priecēja Jaņa Rozentāla Saldus 
vēstures un mākslas muzeja gleznas no 
muzeja krājumiem. 
Tie bija mākslinieku A.Bromeelta, 
K.Eglīša, A.Brikmaņa, V.Gūtmaņa, 
R.Gustiņa, A.Druvaskalnes, R.Doniņa, 
E.Braunberga, A.Zavicka darbi – ļoti 
dažādi, no pasteļtoņiem līdz spilgtām 
pamatkrāsām, iedvesmojoši, interesanti, 
neatkārtojami, niansēs bagāti. 

Sk.I.Valtere 
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30.maijs 
“Kustību stundai” skolēni gatavojuši 
priekšnesumus par mājsaimniecības 
priekšmetiem. Stundu vada Zane 
Zamberga un Everita Kārlsone. 
Dažādie ritmi un izteiksmīgie 
priekšnesumi iekustina katru. Labais 
garastāvoklis liecina par vasaras 
brīvlaika tuvošanos.  
Nominācijas: 
1.a klase un audz. Eva- par skaistāko 
uzstāšanos 
2.a klase un audz. Vivita- par tēmas 
interesantāko atspoguļojumu 
5.a klase un audz. Daiga- par 
„garšīgāko” numuru 
6.a klase un audz. Ginta- par labāko 
režiju 
10. a klase un audz. Ļena- par labāko 
reklāmu. 
 

Sk.I.Valtere 
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Par tradīciju kļuvis skolā godināt Visu mācību 
priekšmetu olimpiāžu  un ZPD uzvarētājus. Šogad 
viņu skaits sasniedz 53. Pēc skolas direktora 
iniciatīvas pasākuma robežas paplašinājām, jo gada 
garumā par skolas atbalstu kļuvušas vairākas 
organizācijas un cilvēki. „Skola pateicas”- šie bija 
vakara atslēgas vārdi, kad paldies teicām skolēniem, 
viņu vecākiem, skolotājiem un uzaicinātajiem viesiem. 

Es visus savus "paldies" tev 
Iekš pateicības krellēm pīšu 
Un tad tās tev ap sirdi vīšu, - 

 Skola pateicas Dailai Frīdmanei- Brocēnu novada 
izglītības metodiķei, skolas padomei, kurā godprātīgi 
darbojas gan skolotāji, skolēni un vecāki- Mārim 
Rabovičam, Sandrai Fridrihsonei,.Ralfam 
Kapačam,Marinai Štubei Lienei Zommerei .Kas gan 
apstrīdēs, ka mūsu skolas iedzīvotāju ēdināšana ir 
prasmīgas, gādīgas, izdomas bagātas ēdināšanas 
firmas īpašnieces pārziņā. Paldies “Garšinai” par 
superīgo un garšīgo ēdienu klāstu ikdienā. 
 Paldies Kristīnei Zgirskai par labo sadarbību ar skolu. 
. Brocēnu kultūras izglītības centram- par telpu 
izīrēšanu, tērpu nomu, par iespēju mūsu bērniem savus 
talantus un spējas attīstīt, par iespēju pašu pilsētā 
baudīt viesmākslinieku sniegumus un filmas skatīties 
 Brocēnu sporta skolai, Jauniešu centrs “Kopā” un 
vadītājai Valdai Štālai, Brocēnu bibliotēkai un Valdai 
Ozoliņai personīgi,SIA “Cemex”, Laikrakstam 
‘”Saldus Zeme” un Agritai Maniņai personīgi, 
Blīdenes psk., Remtes psk., Gaiķu psk., Kristīnei 
Makai, SIA “Brocēnu aptieka” un Sarmītei Freibergai 
personīgi, Valsts Policijas Kurzemes reģiona 
pārvaldes Saldus iecirknim, SIA “Saldus maiznieks”, 
AS “Druvas pārtika”, Swedbank, “Saldus pārtikas 
kombinātam”, VUGD Saldus daļai, Singuram 
Groskopam, atpūtas bāzei “Zvejnieki”. 
Skanēja pateicības vārdi un tika dāvāti ziedi, bet 
lielākā dāvana visiem bija brālu Petrausku un Riharda 
Zaļupa grupas koncerts. 

Dir.v.G.Sīle 
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20.maijs 
„Zvans uz pēdējo mācību stundu” 
9.un 12.tajiem. „Ziedošā” terasē, 
par ko parupējušie 8.to un 11.to 
klašu skolēni, vispirms pulcējas 
„saules ģenerāļi” no 9.a un 
„bērnudārza grupiņa” no 9.b- 
audzinātājas Anita Milberga un 
Austra Ivanova. 

 Pēc stundas ierodas 12.tie 
ar savām grēksūdzēm. Kas tik 
bijis noslēpts nevērīgai acij?! 
Audzinātājas Arta Zepa un Inta 
Muižarāja bija rosinājušas 
skolēnus uz jautru atklātību. 
Uzrunu skolēniem un jauku katras 
klases raksturojumu dzirdējām no 
direktora vietnieces izglītības 
jomā Olitas Ļitvinovas. 
Goda nosaukumu „Skolas 
skudriņa” šogad saņem Santa 
Soroka (9.a ) un Dace 
Lieldaudziete (12.a) 
 Visas laika un sadzīves 
notikumu zīmes bija draudzīgas 
šim notikumam, tāpēc ir spars 
eksāmenu sesijai. Veiksmi 
visiem! 

Dir.v.G.Sīle 

24.maijs 
Lai vasara būtu atpūtas un prieka pilna, šogad daudz uzmanības veltām pasākumiem „Droša vasara”. 
Ar skolēniem šodien tiekas Valsts Policijas Kurzemes reģiona Saldus iecirkņa kārtības policijas 
nodaļas inspektori Arnita Gruškova, Guntis Muraševs, Mārcis Liekmanis un Jānis Kozlovs. 

Dir.v.G.Sīle 


