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Dienas kā gājputni steidzas, 
SapĦi un ilgas līdz tiem trauc, 
Skola, Tu dod man spārnus, 
Lai pacelties spētu gājputniem līdz. 
 
Viss līdzšinējais mācību gads gan skolotājiem, gan 
skolēniem aizlidojis domās par vienu no svarīgākajiem šī 
gada pasākumiem- skolas 60.gadu dzimšanas dienas 
atzīmēšanu. Arī katram Brocēnu iedzīvotājam bija 
skaidrs, ka skola pošas svētkiem, jo tas bija redzams 
skolas logos. Ideja par skolas noformējumu svētkiem 
pamatā bija skolotājas Aivas Šteinas ziĦā. Logos 
uzziedēja baltas papīra ūdensrozes baltu viĜĦu mugurās. 
Arī skatuves noformējumā gaismu spēle ūdensrozēs, kas 
atpazīstamas kā Brocēnu novada simbols. 
 Skolēnu svētkiem bija atvēlēts 23.oktobris, tad 
arī 1.-6.klašu skolēni kā dāvanu no skolas saĦēma 
Liepājas cirka izrādi, smaržīgus kliĦăerus, bet vakarā 
varēja izdejoties skolas ballē, kuru spēlēja skolas 
absolventi- Lauris Valters un Jānis Ėergalvis. 
 Skolēnu parlaments kā dāvanu skolai 
iekšpagalmā iestādīja koku un deva tam vārdu „Epifānija” 
 24.oktobra rītā 7.-12.klašu skolēnus svētku 
brīdī sirsnīgi un jauki visus uzrunāja skolotājas Intas 
Muižarājas veidotais „Skolas stāsts”. Un atkal katrai 
klasei garšīgs un kopīgs mirklis, baudot kliĦăeri burta 
veidā no kopīgā „Brocēnu vidusskola” cepiena. Skolotāji 
arī saĦēma skolas jubilejas dāvanas- zaĜus lietussargus ar 
skolas emblēmu. Kopīgā foto tas izskatījās vienoti un 
interesanti- esam pasargāti no ūdens stihijām. 
Tad jau piektdienas vakars, kurā atmiĦu pavedienus ritina 
Brocēnu vidusskolas bijušie un esošie skolotāji un 
tehniskie darbinieki. Apmēram 100 smaidošas sejas 
sekoja līdzi Ingas Rozalinskas saliktajām foto 
prezentācijām, skolas tehniskie darbinieki saĦēma 
„paldies” apliecinājumus no direktora Egona Valtera 
rokām, kopīgi baudīti svētku kliĦăeri, dziedātās dziesmas 
no nupat tapušās „Brocēnu vidusskolas dziesmu 
grāmatas” radīja atvērtu un vieglu gaisotni. 
 Kad skolas ēku paslēpa oktobra vakara tumsas 
plīvurs, neparasti izskatījās luminiscējošās lampiĦas, 
kuras gaisā pacēla 60 baloni. Likās, ka vasaras jāĦtārpiĦu 
deja ievirpuĜo pretim retajām zvaigznītēm debesīs. 
Tikšanās noslēdzās ar domu, ka kopā būt un katram savu 
ieguldījumu dot skolas ikdienā- tas nozīmē būt 
piederīgam skolas vēstures stāstā. 

Dir.vietn.G.Sīle 
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10.oktobris 
Karjeras stunda 10.-12.klašu skolēniem kopā ar „Swedbank” pārstāvjiem. Lai gan sarunas būtiskākā daĜa 
notiek par kreditēšanas iespējām, tomēr būtisks skan atgādinājums par realitāti karjeras izveidē, ja izvēle 
notiek aizceĜot pastrādāt uz citu valsti. Kas notiek , kad atgriežas?  
 Pārdomu stūrītī skolēniem palika dažādas atziĦas. 
15.oktobris 
Skolēnu parlaments uz tikšanos uzaicinājis skolas direktoru Egonu Valteru. Saruna noris par skolas budžeta 
jautājumiem.  

Dir.v.G.Sīle 
  

21.oktobris  
Ar piekto klašu skolēniem tiek 
aktualizēti drošības jautājumi. Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības 
departamenta darbiniece Inga Dobele 
rāda īsfilmas par atkarībām. Saldus 
policijas nepilngadīgo lietu inspektore 
L.ZiĦăīte runā par tiesībām un 
pienākumiem. 
 Tikšanās laikā rodas 
secinājums, ka 11 gadīgie ir uzkrājuši 
negāciju pieredzi par policijas darbu 
mūsu apkārtnē un sabiedrībā, bet par 
savu atbildību likumu ietvaros vēl nav 
aizdomājušies. 

Dir.v.G.Sīle 
 

Skolas zālē šomēnes uzziedējuši 
dažādi ziedi mākslinieces Armulikas 
darbos. Šodien tikšanās ar Mākslinieci, 
kuras laikā viĦa atklāj dažus darbu 
radīšanas noslēpumus.  
Izstādi un tikšanos organizēja skolotāja 
Inita Valtere. 

Dir.v.G.Sīle 
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3.oktobris 
Skolotāju dienā 12.-to klašu skolēni bija 
izveidojuši prezentāciju par skolotāju 
vaĜaspriekiem. Teātra pulciĦa dalībnieki 
piedāvāja paskatīties uz sevi no malas- 
draudzīgs humoriĦš par mācību stundu 
vadīšanu.  
 Ar brūnu kastani kabatā skolotāji 
devās uz viduslaikiem- ekskursija pa 
Jaunpils telpām, lielgabala zalve un 
pusdienas viduslaiku stilā ienesa dažādību 
mūsu ierastajā ikdienas ritmā.  
 Sveiciens skolotāju dienā! 

Direktora v.G.Sīle 

6.-10.oktobris 
Iesvētību nedēĜa 10.tajiem prasīja dažādu 
sagatavotību, bet galvenokārt jau parādīt sevi 
kā komandu. Vienota tēma apăērbā, savas 
klases audzinātājas atveidošana tēlniecībā, 
pārbaudījumi fiziskajā izturībā, ballītes 
jautrības kopīgā vidusskolēnu vakarā, un, 
visbeidzot, zvērests. 
 Par visu iesvētību darbībām lielu 
izdomu un plānošanu bija veikuši 11.tie. 
Īpašs paldies audzinātājām Vinetai Mielavai 
un Daigai Barančanai! 

Direktora v.G.Sīle 
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  25.oktobris- skolas absolventu salidojums un 
balle. Pēcpusdienā Brocēnu kultūras centrā uz svinīgo 
pasākumu bija ieradušies pat1953.gada absolventi. Pēc skolas 
himnas kopdziedāšanas, pēc direktora Egona Valtera svētku 
runas, uz skatuves kāpa arī paši skolas absolventi 

1948.-1958.-Andrejs Solovjovs  
1958.-1968.- Oskars Zīds 
1968.-1978.- Dzintra KrastiĦa  
1978.-1988.- Uăis Vīksna  
1988.-1998.- Lelde  Lipšāne (Kukuka) 

 1998.-2008.- Sandra France, atceroties, kāda vieta skolai 
ir viĦu dzīves un karjeras ceĜā.  
Jubilejās svarīgs brīdis ir arī darba novērtējums, tāpēc tieši šajā 
vakarā skolotāji saĦem goda un pateicības rakstus: 
IZM  Atzinības  raksti- Ilgai Valtasai, Olitai ěitvinovai, Initai 
Valterei, Laurai Miėelsonei. 
Saldus IP Atzinības raksti –Zentai Pelcei, Olgai Bronšteinai, Ingai 
Rozalinskai, Vinetai Mielavai, Vitai Banzenai 
Saldus rajona padomes Atzīnības raksti- Intai  Muižarājai, Daigai 
Barančanei, Vivitai Ėezberei, Artai Zepai, Irēnai Brēdiėei, Maijai 
Golubevai 
Brocēnu novada domes Atzinības raksti- Anitai Milbergai, GaĜinai 
Zabarovskai, Mārai Jēkabsonei,Aritai Kukukai 
Pasākumu dalībnieki tika izteikt savu vērtējumu arī portālā 
draugiem.lv Brocēnu vidusskolas domubiedru grupā: 
„K ā Jums gāja salidojumā? Kas patika? Ko vajadzēja savādāk? 
Dalieties iespaidos!!! „Labāk nevarēja būt!  
Patika itin viss, nekā nepietrūka, vienkārši super ! Patiešām izdevies 
pasākums , nejūtos vīlusies ...un arī līdz manīm atnāca svētku 
sajūta! Paldies! Baigi labi bija, ka bija arī sporta zālē mūzika ar 
Dj.superīgi! entie sen neredzētie cilvēki un labas atmiĦas+mūzika 
un dejas labi bija pārdomāts tas, ka bija gan disene gan dzīvā 
mūzika, jo tad vismaz zāle nebija pārbāzta un varēja Ĝoti ērti 
padejot! Liels paldies !!! ěoti jauks pasākums!!! Viss bija ideāli 
saplānots!!! Vēl joprojām pozitīvas emocijas vēl palikušas! 
Nostalăija pēc sava vidusskolas laika un skolotājiem.. Paldies 
Brocēnu skolai par mīĜām atmiĦām un jaukajiem atkalredzēšanās 
svētkiem! Kaut arī šodien laukā līst, to nejūtu, jo gaišums un siltums, 
labestība, sirsnība un atkalredzēšanās prieks ir kā saulīte Vēl 
sazvanāmies ar bijušajiem un visi saka, ka pārāk ātri viss beidzās. 
Būtu varējuši vēl vakar turpināt. Dejas līdz pirmajiem gaiĜiem, 
noguruma nemaz un tikai smaidīgas un mīĜas sejas apkārt. Tās ir 
manas un manu klasesbiedru domas no 1971. gada izlaiduma. šoreiz 
viss bija Ĝoti labi! Viss bija patiešām mīĜi un jauki. Paldies 
organizatoriem Skola paliek arvien skaistāka. Šis bija visu laiku 
labākais salidojums! Sirsnīgs paldies skolas vadībai, organizatoriem 
par lieliski sarīkoto pasākumu! Mēs - 1972.gada izlaidums arī paši 
bijām kā nekad agrāk jautri, saliedēti, neatkārtojami!!!! Mūsu 
skolotāji turējās braši līdz rītam!!! Tagad mūsu pozitīvās emocijas ir 
"ieslēgtas" neskaitāmos fotoattēlos, un tiek sūtītas no viena Latvijas 
stūra uz otru.... MīĜš paldies par doto iespēju satikties, klausīties, 
atcerēties, brīnīties, izsmieties, mīlēt savējos un savu skolu - 
Cieceres ezera krastā!  

Dir.vietn.G.Sīle 
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1.oktobris 
Skolas bibliotēkā notika literārā tiesa. 
Notikuma gatavošanas procesā tika 
iesaistīts pat Saldus rajona prokurors 
Sigits Šarėis, bet idejas iniciatore bija 
Inese Kunkule. Tiesneša lomā Maija 
Golubeva. Ar Aritas Kukukas 
palīdzību skolēni iepazina senāk 
populāru literāro darbu izvērtēšanas 
metodi. 
 Pasākums video ierakstā 
starpbibliotēku projekta ietvaros 
aizceĜoja kopā ar Inesi Kunkuli uz 
Vāciju . 

Direktora v.G.Sīle 

2.oktobris 
Atzīti un interesanti 
Maijas Laukmanes 
dzejoĜi skanēja skolas 
lasītavā, kur uz tikšanos 
ar dzejnieci bija 
pulcējušies jaunāko klašu 
skolēni. Pašai dzejniecei 
liels prieks bija par 
Egona Valtera dzejai 
piemeklēto seju bērniem 
adresētās dziesmās. 

Direktora v.G.Sīle 
 
 


