
Intervija ar dir. vietn. audzināšanas jomā Ditu Dubultu  

Kādi iespaidi vai atziņas par skolu ir izveido-

jušies, strādājot par direktora vietnieci ārpus 

klases darbā? 

- Stabila skola ar pamatīgām vērtībām un tradīci-

jām. 

Kādi un cik pasākumi norisinājās par godu 

skolas jubilejai? 

- Par godu skolas jubilejai norisinājās 7 pasākumi.  

17. oktobrī—pasākums ar sadarbības partneriem, 

kur mēs teicām paldies par sniegtajām iespējām. 

18. oktobrī  - 1.-4. klašu pasākums ‘’Mazās ragani-

ņas skola’’, kur skolēniem bija iespēja tikties ar 

triku meistaru Haraldu Krūmiņu. 

19. oktobrī—5.-8. klašu bērniem pasākums ‘’Putni 

salido’’, 10.-12. klasēm  - pasākums ‘’Manai skolai 

70’’ . Skolas darbinieku un skolotāju pasākums, 

kur katram skolas darbiniekam tika dāvināta  

termokrūze ar skolas logo.  Vakarā norisinājās 

pasākums bijušajiem un esošajiem  skolotājiem. 

20. oktobrī Brocēnu KIC- pasākums ‘’Ja fotogrāfija 

spētu runāt...’’. Šis bija svinīgais pasākums  

bijušajiem un esošajiem Brocēnu vidusskolas  

skolotājiem un absolventiem. 15 skolotāji un teh-

niskie darbinieki tika sveikti par ieguldīto darbu 

skolā, bet 9 pensionētie skolotāji saņēma balvas 

par mūža ieguldījumu. 

Kad Jūs sākāt plānot pasākumu programmu? 

- Jau no paša vasaras sākuma sāku domāt un pie-

rakstīt dažādas idejas.  

Viena lieta ir iepazīt un izzināt vēsturi un tradīci-

jas, un saprast, kā skolā šādi svētki ir svinēti, bet 

otra lieta ir saprast, ko tu gribi ielikt no sevis un 

kas tev ir būtisks katrā no pasākumiem.  

- Viegli nebija, cēlos ļoti agri un biju gandrīz  

pēdējā, kas iziet no skolas. Man tas bija ļoti liels 

izaicinājums, bet esmu lepna par to, ka viss  

izdevās! 

Kas sagādāja vislielākās grūtības organi-

zējot pasākumus? 

- Man negribējās kaut ko sabojāt. Gribējās, lai 

katram cilvēkam ir savs stāsts, lai katrs izjūt 

piederību, lai pasākums nav formāls, bet ar 

savu attieksmi un sajūtām pret to visu. 

Pats grūtākais uzdevums bija atrast laiku 

un runāt ar cilvēkiem, lai saprastu kopējo 

stāstu. 

Vai skolēni aktīvi iesaistījās un atbalstīja 

notiekošos pasākumus? 

- Jā, skolēni ļoti aktīvi iesaistījās. Palīdzēja  

pasākumos un arī ar telpu dekorēšanu.  Arī 

klašu audzinātāji aktīvi iesaistījās, tādejādi 

pildot labos darbus. 

Varbūt esat dzirdējusi kādas atsauksmes 

par notikušajiem pasākumiem? 

- Sliktas atsauksmes es  neesmu dzirdējusi.  

Pati sev esmu izvērtējusi plusus un mīnusus, 

ko varbūt vajadzēja darīt savādāk . Domāju, ka 

pirmajai reizei, noorganizējot tik daudz pasā-

kumu, vairāk bija plusu, nekā mīnusu. Arī no 

kolēģu puses saņēmu ļoti daudz labu vārdu. 

Vai esat apmierināta ar paveikto? 

- Es esmu apmierināta un gandarīta. Noteikti ir 

jāpaiet kādam laikam, lai es  saprastu, ka tas 

viss ir godam izdarīts.  

Mans moto: ‘’Tu vari, ja tu dari!’’ 

Ko Jūs novēlētu skolai? 

- Sasaistoties ar šā mācību gada  

vērtībām, skolai un skolēniem novēlētu, skolā 

ienākot, būt atbildīgiem, cieņpilniem un rado-

šiem. Skola mūs sadzirdēs, novērtēs un sapra-

tīs, tā ar mums leposies! 

Samanta Turka, 11.a 

Redaktores sleja 
Sveicināts, lasītāj! Jaunais mācību gads rit pilnā sparā, un ir laiks arī pirmajam skolas 

avīzes numuram. Tik daudz kas ir noticis, un mēs ar lielāko prieku palīdzēsim tev visu  
atcerēties un varbūt, izlasot avīzīti, uzzināsi kaut ko jaunu! Mainījusies ir arī avīzes galvenā 
redaktore – Megija uzsākusi studentes gaitas LU Juridiskajā fakultātē, tādēļ viņas vietā  
būšu es, Samanta Turka, no 11.a klases . 
Mēs veidosim rakstus par skolas dzīvi, intervēsim gan skolēnus, gan skolotājus. Avīze iznāks 
1 reizi 2 mēnešos. 
Ja tev ir kāda ideja vai ieteikums, droši raksti mums: pogabroceni@gmail.com 
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Miķeļdienas tirdziņš 

 

P O G A  

LAPA 2 

Interešu izglītība  Brocēnu vidusskolā 

28.septembrī Brocēnu vidusskolas terasē norisinājās tradicionālais Miķeļdie-

nas tirdziņš. Skolēni no otrās līdz ceturtajai klasei pārdeva dažādus gardumus, ku-

rus viņiem pagatavot bija līdzējuši gan vecāki, gan vecvecāki, gan brāļi un māsas. 

Arī paši tirgotāji devās skatīties, ko ir sarūpējuši citi, lai smeltos idejas nākamajam 

tirdziņam. Skolēni no piektās līdz divpadsmitajai klasei pēc pašu izvēles gāja iepirkt 

šos gardumus. Miķeļdienas tirdziņā iepirkās arī skolotāji, un tirdziņš ilga no 11.40 

līdz 12.20. Pēc tam, kad mazajiem skolēniem viss bija izpirkts, viņi devās mājās ar 

savu nopelnīto naudiņu. 

Roberta Laurinoviča, 7.b  

Pulciņa nosaukums un vecuma grupa, vadītājs, vieta 

Krāsu pulciņš 1.-4.kl., Aiva Šteina 401.kab. 

Krāsu pulciņš 5.-9.kl,. Aiva Šteina 401.kab. 

1.-4.kl.koris, Ināra Bērziņa, Simona Radoviča 324.kab. 

5.-9.kl.koris, Ināra Bērziņa, Simona Radoviča 324.kab. 

10.-12.kl.ansamblis, Ināra Bērziņa, Simona Radoviča 324.kab.un BKIC 

Ripo droši 4. kl., Anete Milta 627.kab. 

Ripo droši 5.-8. kl., Anete Milta 627.kab. 

Mākslīgās klinšu sienas kāpēju pulciņš 1.-12.kl. Raitis Plauks, Sporta zāle 

Pirmās palīdzības pulciņš 4.-7.kl., Lienīte Jekavicka 

Dramatiskais pulciņš 5.-9.kl., Digna Gūtmane, aktu zāle 

Multimediju pulciņš 5.-12.kl., Marika Ulmane, 210.kab. 

Brocēnu mazpulks 2.-12.kl. Inta Švaža, BKIC 

Deju kolektīvs „Dzirkstulis” 5.-9.kl., Ieva Vorobjova, Vilma Eglinska, BKIC 



L A P A  3  

Tūrisma dienas pārgājiens DARĀM KOPĀ! 
Visi Brocēnu vidusskolas skolēni un skolotāji 20. septembra vakarā devās 2 dienu pārgājienā ar 

nosaukumu “Darām kopā!” uz atpūtas bāzi “Zvejnieki”. 5.-12.klases savu maršrutu sāka no Brocēnu 
vidusskolas, izejot 7 kontrolpunktus, bet 1.-4. klasei maršruts bija īsāks – no Gravas ielas – ar 4 kon-
trolpunktiem. Šo ceļu jautrāku un interesantāku padarīja atraktīvie kontrolpunkti, kuri lika klasēm sa-
liedēties. Katrai klasei bija savs komandas kapteinis ar viedtālruni, kurš ar WhatsApp lietotnes palīdzī-
bu sūtīja distances tiesnesim pareizās atbildes vai kopēju klases foto no kontrolpunktiem. Kad kon-
trolpunkti bija izieti, vēl nācās veikt nelielu attālumu līdz galamērķim. Kad visi bija nonākuši gala 
punktā – atpūtas bāzē “Zvejnieki” Cieceres ezera krastā, klasēm bija iespēja nogaršot siltu un ļ0ti gar-
du zupu. Paldies mūsu skolas pavārītēm! 

5.-12. klasēm bija brīvais laiks līdz plkst: 22:00, kamēr 1.-4. klašu skolēni prezentēja sagatavo-
tos priekšnesumus par tēmu „Mēs nākamajā simtgadē.” Viņus izklaidēja Ralfs Stūris un Ksenija San-
duļaka, iejutušies Minjona un Vienradža lomās. Vakara gaitā bija iespēja katrai klasei cept desiņas uz 
grila, lieli palīgi bija mūsu skolēnu vecāki, kuri grilus aizkūra un palīdzēja skolotājām cepšanas proce-
sā.  

Kamēr 1.-4. klases skolēnus skolas autobuss un vecāki ar auto veda mājās, 5.-12. klases pre-
zentēja savus priekšnesumus. To izdarījuši, visi varēja piedalīties skolas sponsoru apmaksātā ballītē, 
kas notika līdz plkst. 2:20 naktī. Mums jāsaka liels paldies Skolas vecāku padomes vecākiem, Solvei-
gai Dzenei, Lailai Arājai, Rinaldam Dzenim, kuri „uzsauca” dīdžeja Mareka disenīti. Tajā dejoja gan 
skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Pēc disenītes daudzi gāja uz savām teltīm, bet daži tomēr devās 
mājās izgulēties, un nākamajā dienā visi brauca atpakaļ uz 12.a klases organizēto Olimpisko vingroša-
nas dienu.  

Nākamās dienas rīts iesākās ar brokastīm, skolēni gardām mutēm mielojās ar picām, cepu-
miem un tēju. Rīta rosme 5.-12.klašu skolēniem iesākās ar skolas direktota Egona Valtera uzmundri-
nājuma vārdiem un Olimpiskā karoga uzvilkšanu mastā. Karogu mastā uzvilkt tika uzticēts mūsu sko-
las sportiskākajam puisim, airētājam Ansim Grišānam. Olimpiskās dienas vingrošanas priekšnesumu 
visai skolai priekšā rādīja 12. klases skolēni — tāda ir mūsu skolas tradīcija. Iesildījušies skolēni devās 
uz kontrolpunktiem, kuros tie sacentās ar citu klasi. Kontrolpunktus bija noorganizējusi 12.a klase ar 
skolotāju Ingu Rozalinsku vadībā. Sporta aktivitātes bija interesantas, pārdomātas, tajās skolēni varē-
ja parādīt savu veiklību un izturību. Kad kontrolpunkti bija beigušies, skolēni varēja izmantot brīvo lai-
ku, lai spēlētu pašu izdomātas spēles, novāktu teltsvietas un sakoptu „Zvejnieku” teritoriju. Ar laika 
apstākļiem mums bija ļoti paveicies—tas mūs priecēja un lutināja. 

Skolēni bija apmierināti ar šo pirmo BVSK veidoto pārgājienu, kurš noritēja bez sarežģīju-
miem. Liels paldies visiem Tūrisma dienas organizētājiem par neaizmirstamo un interesanto pasāku-
mu! Ar nepacietību gaidu nākamo mācību gadu un pārgājienu! 

Paldies visiem klases audzinātajiem, vecākiem, „Zvejnieku” saimniekiem, kuri ļāva mums iz-
baudīt šo kopā būšanas laiku ārpus skolas! 

Demija Burlakova, 7.b klase 



Zinātnieku nakts 2018 
LAPA 4 

28.septembrī Latvijas pilsētās notika „Zinātnieku nakts” pasākums. Pa dienu 28 Brocēnu novada pamat-

skolas 5. – 7.klašu skolēni apmeklēja divas Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātās nodarbības, kuru mērķis 

bija uz ilgtspēju vērstas zinātnes popularizēšana jauniešiem un kuras notika sadarbībā ar UNESCO Latvijas  

Nacionālo komisiju.  

Kā pirmo apmeklējām studentu radošās darbnīcas TheLab piedāvāto radošo nodarbību, kurā varēja  

izgatavot īpašu suvenīru līdzi ņemšanai – mašīnas modeli, kura darbojās pēc reaktīvās kustības principiem. Pēc 

modeļa izgatavošanas katrs skolēns varēja pārbaudīt, cik tālu aizripos viņa mašīna. Skolēni tika arī iepazīstināti, 

kādus darbus var radīt, izmantojot 3D printēšanu, lāzergriešanu, gravēšanu un citas tehnoloģijas. 

Otrajā nodarbībā skolēni pārbaudīja savu inženiera talantu un sacentās ar citiem, uzbūvējot izturīgāko 

torni no vafelēm un šokolādes un izgatavojot spēcīgāko katapultu. Katapultu konkursā uzvarēja Gaiķu  

pamatskolas puiši.  

Patiess prieks bija gan par „jauno inženieru” azartiskumu un aizrautību, izgatavojot savu mašīnu un torni, 

gan arī par iespēju satikt Brocēnu vidusskolas 2017./18.m.g. absolventu, remtenieku Ernestu Bušmani, kurš  

vadīja vienu no darbnīcām kā RTU students. 

Š.g. 28. septembra pēcpusdienā mēs, 20 Brocēnu vidusskolas 9. – 12.klašu skolēni, devāmies uz Rīgu, uz 

“Zinātnieku nakti”. Mēs apmeklējām Psihosomatisko medicīnas un psihoterapijas klīniku, kur mums bija brīniš-

ķīga iespēja noskaidrot savu raksturojumu un personiskās iezīmes pēc tā, ko mēs uzzīmējām darbnīcā. Tas likās 

ļoti interesanti, jo neko tādu iepriekš nebijām izmēģinājuši. Vēl piedalījāmies spēlē Cilvēku emociju analīze, ku-

ras laikā uzzinājām, kas ir pamatemocijas, kā tās atpazīt, izpaust un reaģēt uz tām. Bija sagatavotas arī viktorī-

nas, atmiņu spēles par psihosomatiskās medicīnas faktiem un jaunākajiem pētījumu rezultātiem.  

Tālāk devāmies uz RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru, kur mēs izgājām dažādas stacijas, kurās 

varēja apgūt pirmās palīdzības sniegšanu, iepazīt vīrusu pasauli un mikroskopā apskatīt tos. Visinteresantākā 

man šķita stacija, kur tu pats varēji iejusties zobārsta ādā un salabot zobu. Tas nebija nemaz tik vienkārši, bet kā 

teica students, kurš mums palīdzēja, ka pirmajai reizei tas esot ļoti labi.  

Kā pēdējais apmeklējuma objekts mums bija RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, kurā ikviens 

varēja sajusties kā īsts inženieris. Bija iespēja piedalīties dažādos eksperimentos, būvēt vafeļu torņus un izgata-

vot robotus. Kopumā šis pasākums bija ļoti izglītojošs un interesants. Šeit varēja skolā iegūtās zināšanas pielie-

tot praktiski un pārbaudīt, cik erudīts tu esi!  

Paldies par finansiālo atbalstu Brocēnu novada pašvaldības Izglītības nodaļai! 

A.Milta, V.Mielava – dabaszinātņu un matemātikas MJ koordinatores 

Samanta Turka, Brocēnu vidusskolas avīzes “Poga” galvenā redaktore 

Skolotāji 
9.a klase 

Vecāku padome 

9.-12.klašu skolēni Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas 

klīnikā  Foto: Marika Ulmane 

5.-7.klašu skolēni RTU studentu TheLab  darbnīcā ar 

absolventu Ernestu Bušmani. Foto: Vineta Mielava. 



Intervija ar 2018./19.m.g.  skolas prezidenti Annu Zariņu 

LAPA 5 

- Šogad esi uzsākusi mācības Brocēnu vidusskolā, kas tevi mudināja pieteikties prezidentes amatam? 

 - Mana audzinātāja man pateica: “Ej un piesakies!” Nevarēju pateikt nē. Bija izlemts manā vietā. 

- Vai pirms tam biji domājusi, ka varētu būt prezidente? 

 - Patiesībā neticēju tam, ka mani šogad varētu ievēlēt, jo tikai mēnesi mācos šajā skolā, un no  

jauniešiem mani nepazina lielākā daļa. 

 - Kādas bija sajūtas, kad uzzināji, ka esi ievēlēta? 

- Sajūtas bija interesantas. No vienas puses biju lepna un priecīga, no otras puses - mazliet uztraukusies 

par to, kas mani sagaida. Bet nu jau esmu apņēmusies darīt visu no sirds.  

- Ko tu sagaidi no šī amata? 

- No šī jaunā amata es sagaidu ļoti lielu pieredzi sev. Kā arī pozitīvi un jauki pavadītu mācību gadu. 

- Kādi ir tavi galvenie mērķi un ieceres, ko vēlies īstenot? 

- Kādai no skolas ballēm piesaistīt sponsorus, noorganizēt mazo klašu konkursu ‘’Superpuika,  

supermeitene’’, novembra mēnesī uzaicināt deputātus uz sarunu ‘’Kafija ar politiķiem’’, organizēt  

sadraudzības pasākumus starp skolām. 

- Vai plāno ieviest kaut ko jaunu? 

- Pagaidām plānoju tikai uzlabot esošo. 

- Kā tu pamudināsi skolēnus aktīvāk iesaistīties skolas dzīvē? 

- Centīšos kopā ar skolas pašpārvaldi pasākumus organizēt pēc iespējas interesantākus un aktīvākus, lai 

vismaz lielākā daļa skolēnu tajos iesaistītos. 

 - Tavs novēlējums.. 

- Novēlu katram skolēnam un skolotājam, šajā skolā atrodoties, justies kā savās otrajās mājās! 

Samanta Turka, 11.a klase 

Kultūras kanona konkurss 

Kā jau katru gadu ierasts, arī šogad mūsu komanda, kuru pārstāvēja Samanta Turka, Ansis Grišāns 

un Rihards Jēkabs Dzenis, piedalījās Kultūras kanona konkursā, kas norisinājās Kuldīgas mākslas namā 10. 

oktobrī. Konkursa uzdevums bija izveidot simtgades pasākumu TOP 7. Mēs savā topā iekļāvām Elmāra 

Seņkova režisēto izrādi  ‘’Pūt, vējiņi’’, koncertciklu ‘’Dzimuši Latvijā’’, vēstures romānu sēriju ‘’Mēs. Latvija 

20 gadsimts’’, akciju ‘’Cimdotā Latvija’’, Pētera Vaska gadalaikus, filmas Latvijas simtgadei un Latvijas simt-

gades dižošanos. Pasākumus izvēlējāmies, vadoties pēc tā, kas mums pašiem liekas interesants un ko mēs 

gribētu iekļaut savā Skolas somā. Kurzemes reģiona atlasē mums izdevās izcīnīt pirmo vietu un tikt finālā, 

kur varēsim parādīt savas zināšanas un erudīciju, jo uzdevumu uzzināsim tikai uz vietas. 

 Paldies skolotājai Intai Zankovskai par komandas sagatavošanu! 

Samanta Turka, 11.a 



5. oktobrī norisinājās skolotājiem un Skolotāju dienai veltītais pasākums ‘’Es mīlu tevi, 

skolotāj!’’. Pasākums sākās ar skolotāju sadalīšanu divās komandās - ‘’Sākumiņi’’ un ‘’Vidējie 

pamatiņi’’. Lai skolotāji kārtīgāk varētu just līdzi saviem komandas biedriem, tika izdalīti plakāti. 

Skolēni bija sagatavojuši daudz dažādus interesantus un visnotaļ jautrus uzdevumus. Skolotāju vidū 

bija jūtama spriedze, bet beigās, rūpīgi saskaitot punktus, noskaidrojās, ka uzvar draudzība. Ar to 

vēl pasākums nebija beidzies, jo pie mums skolā bija ieradusies grupa „Just dance’’ , kas šogad 

piedalās X faktorā. Šis priekšnesums bija kā punkts uz ‘’i’’, skolotāji nespēja turēties pretim tik 

aktīvam priekšnesumam, ka arī paši sāka kustēties līdzi. Skolēni bija sagatavojuši kādu pārsteigumu 

- ar skaļiem aplausiem un ovācijām zālē ieveda gardo cepumu kūku, ko skolēni bija pagatavojuši 

paši savam rokām. No pasākuma tika saņemts daudz pozitīvu atsauksmju. „Es mīlu Tevi, skolotāj!’’  

Zita Dženifera Ziediņa, 11.a klase 

 
Skolotāju diena Brocēnu vidusskolā 

LAPA 6 

Vēstule manai skolai 70 gadu jubilejā.. 
Sveika, skola! Es šeit mācos neilgi, bet man šeit jau patīk. Es satieku skolā daudz cilvēku, no kuriem 

daudzus jau pazīstu, citus vēl nē, bet dažreiz izrādās, ka viņi gan mani pazīst. Esmu saticis un ieguvis sev 

jaunus draugus. Arī skolotāju skolā ir daudz, no tiem es pazīstu tikai daļu. Man patīk, ka šajā skolā nav pārāk 

daudz mājasdarbu, bet jāatzīst, ka stundās gan ir cītīgi jāstrādā. Šī skola ir ļoti saliedēta. Šeit notiek daudz pa-

sākumu, kuros visa skola ir kopā. Diezin vai bērni apzinās, cik šī skola ir vērtīga. Savos 70 gados tā ir sasniegusi 

daudz!  Savai skolai novēlu daudz labu skolēnu, skolotāju un vēl daudzus gadus būt tikpat lielai, kā tagad! 

Kārlis no 8.a klases 

Skolai šogad paliek jau 70 gadu! Šajos 70 gados skola ir gan augusi, gan attīstījusies. Šajā skolā būdama 

jau 6-to gadu, daudz ko zinu par tās vēsturi un par tās lieliskajiem panākumiem. 70 gadu laikā skolai ir bijis 

daudz izcilu un talantīgu absolventu, kuriem var pateikties par skolas vārda nešanu tālāk pasaulē. Katrs no 

šiem absolventiem ir ko izdarījis labu skolai. Viņu atbalsts ir palīdzējis skolai tikt tik tālu, kā šodien. Bet ne-

drīkst aizmirst arī par skolotājiem, kuri skolēnu mācīšanā iegulda visu savu sirdi un dvēseli. Cik tas ir mīļi! Ne-

var arī aizmirst skolas lielisko direktoru, kurš skolu atbalsta, cik vien iespējams. Kad skolā ierados pirmo reizi, 

nodomāju: „Cik liela skola! Cik tā ir grezna!” Skola tiešām pa šiem 70 gadiem ir kļuvusi par lielisku skolu, par 

kuru ar lepnumu var teikt jebkurš: „Jā, es tik tiešām pabeidzu Brocēnu vidusskolu!” Novēlu, lai skola uz savu 

80 gadu jubileju ir divreiz pieaugusi gan skolēnu skaita ziņā, gan lojālu un zinošu skolotāju skaita ziņā! „Nu 

taču, skola, skolēni, skolotāji, zinu, ka Jūs to varat!” 

Paula no 8.a klases 



 

LAPA 7 

Skolotāju - absolventu atmiņas 

Par savām skolas laika atmiņām stāsta mūsu skolas skolotāji, kuri paši ir absolvējuši Brocēnu 

vidusskolu. 

Direktors Egons Valters: Skolā mēs bijām nodibinājuši vokāli instrumentālo ansambli. Skolotājs Vitālijs 

Ārmanis mums palīdzēja ar aparatūru, un skolā mēs spēlējām ballītes saviem vienaudžiem ar paštaisītām 

ģitārām. Kādā no šīm ballēm, kad bija jau beidzies laiks, cik ilgi ballei būtu jānotiek, skolēni pieprasīja, lai spēlē 

vēl. Mēs spēlējām pat rokmūziku, kas tagad ir roka klasika. Bet direktors nolēma apklusināt mūsu dziedāšanu, 

viņš teica skolotājai Namiķei, lai aptur balli. Tā nu viņa atnāca, paņēma elektriskās strāvas vadu un izrāva to, tādā 

veidā panākot, ka ballīte beidzas. Zāle, protams, bija ļoti neapmierināta, un mēs arī, jo mums neļāva pabeigt 

dziesmu līdz beigām. Bet atceros, ka tas bija lustīgi un interesanti. 

Spilgtākais notikums no laika, kad strādāju Brocēnu vidusskolā: 

Pēdējais interesantākais notikums, ir lielais pārgājiens, kas satuvināja mūs un sniedza kopības sajūtu.  

Interesantas bijušas arī basketbola sacensības starp skolēnu, vecāku un skolotāju komandām. 

Samanta Turka, 11.a 
 Matemātikas skolotāja Maija Golubeva: 

- Kāds ir jūsu spilgtākais notikums BVSK, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolniece? 

Šajā skolā kādreiz biju ļoti pieklājīga skolniece, bet kādu dienu mēs visa klase sarunājām, ka neiesim uz 

fizikas stundu, jo nebijām iemācījušies noteikto vielu. Viena klasesbiedrene vielu bija apguvusi, bet arī uz stundu 

neaizgāja, un viņas mamma bija mūsu klases audzinātāja. Nākamajā dienā klases audzinātāja uzzināja, ka stunda 

tika nobastota, un viņa bija tik dusmīga uz savu meitu, ka iesita viņai pļauku. Tad nu visa klase nolēma, ka kaut 

vai fizikā nopelnīs nesekmīgu atzīmi, šo stundu obligāti apmeklēs. 

- Kāds ir jūsu spilgtākais notikums BVSK, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolotāja? 

Kādu dienu aizgulējos, un, tā kā darbu nokavēt nevēlējos, es ļoti steidzos. Kāda kaimiņiene aizveda manu 

meitu uz bērnudārzu, kamēr es skrēju uz darbu. Novilku ārdrēbes, un tad nu pamanīju, ka esmu aizmirsusi 

uzvilkt svārkus. Nu ko, aiztaisīju mēteli ciet un man nācās tomēr atprasīties no darba, lai aizskrietu uz mājām. 

Ļoti patīkami apzināties, ka šāda veida situācija vairs nav atkārtojusies. 

Demija Burlakova, 7.b 

Ģeogrāfijas un angļu valodas skolotāja Daiga Barančane: 

-Kāds ir jūsu spilgtākais notikums BVSK, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolniece? 

Tāpat kā tagad, skolā bija noteikts tradīcijas, un man ļoti patika Jaungada balles, jo katra klase vienmēr 

gatavoja lielus priekšnesumus, kurus prezentēja lielajā zālē. Šī diena bija ļoti gaidīta, jo pēc šiem 

priekšnesumiem norisinājās skolas balles. Tajās vienmēr bija ļoti jautri. Tās bija dienas, kuras varēja atcerēties 

visu atlikušo gadu. 

Atmiņā palikušas ir dienas, kad klases devās kartupeļu talkās. Tad nu attiecīgi tur notika visas iespējamās 

lietas, kas kartupeļu talkās var notikt, piemēram, peles lika aiz jakām...  

Kādā ekskursijā mēs visi palikām kādā mājiņā, kurā pa nakti es izdomāju apsmērēt durvju rokturus ar zobu 

pastu. Tad nu pēc pāris dienām skolotāja visas skolas priekšā lika atzīties cilvēkam, kurš to izdarīja. Man nu 

nācās atzīties. Šī sanāca ļoti neveikla situācija. 

Kāds ir jūsu spilgtākais notikums BVSK, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolotāja? 

Kādā nometnē „Tālais vigvams,” kura bija indiāņu stilā. Tajā mēs nakšņojām teltīs blakus mežam. Atmiņā 

palika, kā mēs uz iesma cepām cūku ugunskurā. Gājām nakts pārgājienos. Kopā ar skolēniem šis viss bija ļoti 

aizraujoši un interesanti. 

Roberta Laurinoviča un Demija Burlakova, 7.b 



Skolotāju - absolventu atmiņas 

LAPA 8 

 Sporta skolotājs Niks Ozols 

Skolas laika atmiņas, kad mācījos Brocēnu vidusskolā:  Vienīgais spilgtais notikums no laika, kad mācījos  

skolā, bija tas, cik klase bija vienota par kaut kādiem darbiem vai nedarbiem, ja bastojām, tad visi, ja braucām  

ekskursijā, tad visi, nebija katrs par sevi, bet visi par vienu un viens par visiem. Tas vairāk attiecas uz vidusskolu . 
   

Datorikas skolotāja Inga Rozalinska 

Kad es biju skolniece, es centos būt apzinīga un kārtīga, jo mana mamma bija šīs skolas skolotāja. Bet  

reizēm man izdevās arī kāds nedarbs. Atceros, ka pirms ķīmijas stundas klasē bija liela jautrība, jo uz manas kājas 

bija uzkritis kaktuss. Pats jau tas neuzkrita, klases biedrs palīdzēja. Visu stundu sēdēju ar kaktusa adatām kājā - 

reizē smieklīgi un sāpīgi. Tikai pēc stundas tās mēģināju izvilkt, jo baidījos, ka skolotāja pamanīs un rāsies.  

Bet kā skolotājai man lielākā jautrība ir katra mācību gada sākumā, kad pie manis uz kabinetu atnāk  

pirmklasnieki. To grūti pastāstīt, bet ar viņiem nekad nav garlaicīgi. Šogad esmu tikusi pie jauna vārda - Datorika! 

1.b klases audzinātāja arī ir Inga, tāpēc mani viņi grib saukt citā vārdā. "Datorika! Es šodien darīšu visu, ko liksi!" - 

tā pavisam nesen man skaļi solījās kāds 1.b klases skolēns pirms stundas.  

Inita Žukauska, 11.a klase 

Sākumskolas skolotāja Inga Zamberga 

- Kāds ir jūsu spilgtākais notikums Brocēnu vidusskolā, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolniece? 

Protams, tas bija pēc stundām. Tad mēs negājām mājās, bet gājām caur krūmiem, pār kalniem, pār lejām. 

Vienā jaukā reizē, šļūcot lejā pa kalniņu, aizķēru kleitu, un tā pārplīsa. Tad nu gan mājās bija brāziens. 

Vēl viens notikums. Kad gājām mājās, kāds dedzināja veco kūlu. Mēs arī, protams, piedalījāmies. Viss  

beidzās ar to, ka sadega mētelis, un mājās bija jāizdomā stāstiņš, kā tas mētelis sadega.  

 Mūsu klasesbiedram Egilam krievu valodā bija jāskaita dzejolis. Mēs viņam veiksmīgi bijām nostāstījuši 

visu dzejoli. Tad skolotāja viņam palūdza otrreiz noskaitīt. Nu tad bija pārdzīvojums - kā viņš to dzejoli otrreiz 

nostāstīs, bet neko – izkūlāmies.  

Reiz kartupeļu talkā roku salauzu. 

-Kāds ir jūsu spilgtākais notikums Brocēnu vidusskolā, kuru esat piedzīvojusi kā skolotāja? 

Ar bērniem notikuši visādi atgadījumi. Piemēram, vienai meitenītei bija ļoti bail no zirnekļiem, stundas  

laikā viņa uzleca uz krēsla, visi momentā bija stāvus. Un izrādījās, tas tāpēc, ka pa klasi rāpoja zirneklis. 

Vēl bija tāda meitene, kura uz skolu atnesa peli burkā. Esot vannas istabā noķērusi. Un man ir paniskas 

bailes no pelēm. Tad kādā jaukā brīdī pele izlīda ārā no burkas, un es sapratu, ka viņa ir kaut kur klasē. Pēc brīža 

es veru vaļā klases skapīša durvis, un pele sēž manā krūzē. Uzreiz nesapratu—kliegt vai nē - pele krūzē! 

Arī bērnu interesantie tekstiņi, ko viņi lasa. Bērns izlasa, ka jāuzzīmē zaķis, kuram ķepiņā ābols un  

burkāns. Viņš lasa un nesaprot—skolotāj, kāds brūtgāns man jāzīmē? Jo ir izlasījis nevis burkāns, bet brūtgāns. 

Tad blakus sēdētājs saka—man māsai viens brūtgāns bija, vai tas ir tas? 

Lelde Ābula, 5.a klase 

    

Mūzikas skolotāja Aija Zakovska 

Labākas atmiņas no skolas laikiem: kartupeļu talkas, kad zēni meitenēm aiz jakām lika dzīvas pelītes, 

tāpat palicis atmiņā brauciens uz Igaunijas sadraudzības skolu, kur man bija jāspēlē flauta. Vēl ļoti spilgti atceros 

flautas solo kopā ar zēnu kori Skolotāju dienā, dziedājām un spēlējām Ulda Stabulnieka „Tik un tā”. 

No darba gaitām šajā skolā visjaukākās atmiņas ir par „Mazo zvaigznīšu” koncertiem sākumskolā. 

Anna Zariņa, 10.a klase 



 

LAPA 9 

 

Matemātikas skolotāja Vineta Mielava 

- Kāds ir jūsu spilgtākais notikums Brocēnu vidusskolā, kuru jūs esat piedzīvojusi kā skolniece? 

No skolas gadiem (skolā mācījos 11 gadus—no 1966. līdz 1979.) visspilgtāk atmiņā palikuši tieši klases ne-

darbi. Bijām ļoti draudzīga klase, bet mums patika izvest no pacietības skolotājus. Īpaši nežēlastībā bija kritis 

ģeogrāfijas skolotājs, kura stundās klasē valdīja liels nekārtību troksnis. To vienu reizi izmantoju, kad nebiju sa-

gatavojusies stundai, bet mani izsauca klases priekšā stāstīt un rādīt kartē par klimatu. Ļoti pārliecinošā balsī 

malu vienu un to pašu teikumu no dažādām pusēm: „Šajā apvidū ļoti bieži līst, tāpēc klimats ir mitrs. Klimats ir 

mitrs, jo šeit bieži līst u.t.ml.” Klase trokšņo, skolotājs skraida pa klasi, cenšoties ieviest kārtību, bet es tik maļu 

vienu un to pašu un rādu kartē apgabalu. Protams, pēc kāda laika apklustu un saku, ka visu izstāstīju. Man ieliek 

4 (pēc 5 ballu skalas). Taču man tajā pat laikā vēl pietika nekaunības pateikt, ka neesmu vainīga, ka viņš neklausī-

jās, un skolotājs pārlaboja atzīmi uz „5”. Protams, tagad ar to nelepojos, bet tā nu tas bija. 

-Kāds ir jūsu spilgtākais notikums Brocēnu vidusskolā, kuru esat piedzīvojusi kā skolotāja? 

Spilgtākās atmiņas no skolas darba gadiem neapšaubāmi ir Žetona vakaru izrādes. Esmu gan pieaicinājusi, 

gan pati bijusi režisore teātra izrādēm. Tā kā man bijušas daudzas vidusskolas klases audzināšanā, arī izrāžu ir 

daudz. Nekas tā nesaliedē klasi, kā šis izrāžu tapšanas laiks. Pēdējā izrāde bija „No saldenās pudeles” 2016.gadā. 

Esam pat iestudējuši „Tās dullās Paulīnes dēļ”. 

Anna Zariņa, 10.a klase 

Skolotāji—Brocēnu vidusskolas absolventi.  

No kreisās: 1rindā—A.Milta, D.Barančane, A.Šteina, S.Tarasova, O.Visocka, A.Zakovska, 

S.Krūtaine, 2.rindā—E.Raboviča, I.Rozalinska, V.Grīnberga, I.Zamberga, I.Kunkule, 

M.Vīksna, 3.rindā—V.Mielava, L.Jekavicka, E.Valters, V.Sproģe, M.Golubeva, N.Ozols. 

7  f o t o g r ā f i j u  s t ā s t s  
Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta 

košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī oktobrī - Brocēnu  

vidusskolas 70 gadu jubileja.  

Pasākums 5.-8.kl. „Putni salido” 

Pasākums 9.-12.kl. „Manai skolai 70!” Pasākums skolotājiem  „Paldies, SKOLOTĀJ!” 

Pasākums 1.-4.kl. „Mazās raganiņas skola” 

Pasākums ar skolas sadarbības partneriem 

Pasākums BKIC „Ja fotogrāfija spētu runāt!” 

Absolventu salidojums Brocēnu vsk. 
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 Jānim izpletni sakārtoja vecmāmiņa,  
tāpēc, atverot to, no tā vispirms izlidoja šalle 
un vilnas zeķes.  

 Pēterītis stāsta: odi dzīvo mežā, audzē 
ogas un sēnes. Tas ir sens paņēmiens cilvēku 
pievilināšanai...  

  Kārlītis: Gribu kāmīti! Mamma: Bet par 
viņu jārūpējas, jābaro, ar viņu jāspēlējas, pēc 
viņa jāsavāc, jāsatīra... Kārlītis: Gribu būt  
kāmītis! 

 Jurītis: Tēt, drīkst paskatīties televizoru? 
Tētis: Drīkst. Tikai neslēdz iekšā... 

 Zane: Mammīt, iedod 2 eiro, tos vajag 
kādai vecai tantītei. Māte: Tu gan esi žēlsirdī-
ga! Kur ir tā tantīte? Zane: Aiz stūra, tirgo  
saldējumu! 

 Uzraksts uz mājas žoga: Zvans nestrādā, 
kaitiniet suni! 

LAPA 10 

 Ikviens Brocēnu vidusskolas skolēns tiek aicināts būt vērīgam, radošam un piedalīties skolas 

foto konkursā “Mana pilsēta ziemā”. Konkursa dalībniekiem elektroniski   

jāiesūta mākslinieciskas fotogrāfijas, kurās redzama kāda Brocēnu pilsētas vieta ziemā.   

Fotogrāfijas vērtēs pārstāvis no avīzes „POGA” un skolas administrācija. Labākās fotogrāfijas  

apkopos un izvietos skolas vestibilā un mājas lapas foto galerijā. Darbus iesūtīt līdz 30.novembrim uz 

epastu: pogabroceni@gmail.com Lūgums autoriem vēstulē norādīt savu vārdu, uzvārdu un klasi, kā 

arī laiku, kad tapusi bilde. 

Redakcijas adrese :  

Ezera iela 6, Brocēni LV -  3851 

E-pasts: pogabroceni@gmail.com 

www.brocenuvsk.lv 
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