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jau otro gadu esmu Brocēnos! 

Kuru skolu Jūs esat absolvējis? 

  Esmu mācījies Pampāļu pamatskolā 

un Skrundas arodvidusskolā, kura tagad 

vairs nepastāv. Skrundā apguvu ēdināša-

nas pakalpojuma speciālista profesiju. Ta-

ču šajā profesijā nestrādāju. 

Kādi ir  Jūs pienākumi jauniešu centrā 

‘’Kopā’’? 

 Esmu jaunatnes lietu speciālists un 

strādāju ar jauniešiem. Organizēju daudz 

dažādas aktivitātes. Darba diena man sākas 

pēcpusdienā, bet esmu tur katru dienu un 

veidoju nodarbības šī centra jauniešiem. 

Kā Jums radās interese par pārgājienu 

organizēšanu? 

Tas bija jau ļoti sen. Pamatskolā abi ar 

draugu katru pēcpusdienu gājām makšķe-

rēt vai uz mežu. Tēvs bija mednieks, vietē-

jie iedzīvotāji jau pavisam maziņiem mācī-

ja makšķerēt, braucu līdzi medībās, un tā 

arī man ļoti iepatikās daba un tās iepazīša-

na.  

 Sveicieni visiem šajā mācību gadā! Šogad mūsu avīze iznāk ar novēlošanos, 
tādēļ esam pieņēmuši lēmumu, ka veidosim drukātos numurus 2x gadā, taču va-
ram Jūs iepriecināt ar to, ka skolas avīze izveidojusi savu blogu vietnē 
WordPress. Mūsu vietne sāks pilnvērtīgi darboties no 2020.gada janvāra.  Novē-
lu visiem , lai balts zied Ziemassvētku laiks, lai sirdīs prieks un mīlestība visap-
kārt! 

Redaktores sleja 
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Kā Jūs iesaistījāties projektā  

‘’Tu esi Latvija’’ ?  

Pavasarī es organizēju pārgājienu  ar 

Aizputes jauniešiem. Šajā pārgājienā vajadzēja 

piedalīties arī operatoram, kurš uzņem video 

projektam “Tu esi Latvija”, Naurim Zeltiņam, 

bet viņš diemžēl bija apslimis. Pēc šī pārgājie-

na Aizputes jaunieši viņam pastāstīja par mani 

un ieteica projektam kā kandidātu. Tā nu va-

saras gaitā N. Zeltiņš ieminējās Vilim Brūve-

rim, kurš intervē šī projekta dalībniekus, apru-

nāties ar mani. Un tā  V. Brūveris piekrita un 

atbrauca, lai uzņemtu sižetu par manām akti-

vitātēm. 

Kā Jūs nonācāt Brocēnu Jauniešu centrā 

‘’Kopā’’? 

Kādreiz darbojos kā brīvprātīgais Saldū 

Jauniešu centrā “Šķūnis”, kurā darbojās man 

pazīstami cilvēki, kas strādāja Brocēnos Jaun-

iešu centrā. Tā nu sagadījās, ka viņi personisku 

apsvērumu dēļ aizgāja no šī darba, bet ieminē-

jās, ka es varētu būt labs kandidāts šim ama-

tam. Tad mani uzaicināja uz pārrunām, un nu 

Avīzes nr. 1            2019.gada decembris 

Intervija ar Brocēnu novada jauniešu centra ‘’Kopā’’ jaunatnes lietu 
speciālistu Ēvaldu Kārkliņu 



 

 

 

Intervijas turpinājums 
Pāris gadus atpakaļ iepazinos ar cilvēkiem no piedzīvojumu pasākumu organizāci-

jas ‘’Lūzumpunkts’’. Līdz ar to vairāk pievērsos pārgājieniem - tehnikai un dažādu 

maršrutu plānošanai un apgūšanai. 

Vai mūsu skolas jaunieši aktīvi apmeklē jauniešu centru ‘’Kopā’’ un vai iesaistās 

organizētajos projektos? 

Varētu teikt, ka aptuveni 90 % no tiem jauniešiem, kas pie mums nāk, ir no Brocē-

nu vidusskolas. 

Grūti teikt, vai tieši skolas jaunieši iesaistās projektos, bet vispār Brocēnos jaunieši 

iesaistās projektos. Katrs projekts ir tendēts uz kādu noteiktu vecuma grupu. Ja šis 

projekts ir paredzēts vidusskolas vecuma jauniešiem, tad no skolēnu puses atsaucība 

ir liela.  

Vai Jūs pirmo reizi piedalāties pasākumā ‘’Kafija ar politiķiem’’ ? 

Nē, nepiedalos pirmo reizi. Esmu piedalījies arī iepriekšējā gada  

pasākumā. 

 Ko Jūs novēlētu Brocēnu vidusskolas jauniešiem? 

Nepadoties, cīnīties, labi mācīties un gūt pozitīvus un izcilus rezultātus visos kon-

kursos un olimpiādēs! 

Samanta Turka 12.a  
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Pasākumā „Kafija ar politiķiem” 2019.gada 13. novembrī. 



L A P A  3  

Patriotu nedēļa 
13.novembris 

Patriotu nedēļā 13. novembrī Brocēnu vidusskolā nu jau tradicionāli norisinājās neformāla diskusija 

“Kafija ar politiķiem”, kurā Brocēnu vidusskolas un Blīdenes pamatskolas pašpārvalžu pārstāvji tikās ar 

Brocēnu pilsētas domes vadību un amatpersonām, lai diskutētu par Brocēnos jauniešiem aktuālām tē-

mām. Diskusiju laikā skolēniem bija iespēja uzzināt un iepazīt politiķu darba prioritātes un uzdevumus. 

Jaunieši uzdeva jautājumus, darbojās grupās ar politiķiem un saņēma atbildes uz skolēnu jautājumiem. 

Kopīgās diskusijās ar jauniešiem iesaistījās Ārijs Sproģis, Ilze Tomanoviča- Barone, Kristīna Maslovska, Zig-

munds Georgs Fīrers, Irēna Birgersone, Ieva Ostrovska, Daila Frīdmane, Karīna Ciesmane. Pasākuma 

vadītāji, enerģiskie un aktīvie diskusiju treneri Rudīte Muraševa un Ēvalds Kārkliņš ne mirkli neļāva dalīb-

niekiem atslābt un ļauties pašplūsmai. Politiķi ar skolēniem diskutēja par vidi un tās ietekmi uz sabiedrību, 

skolēni ieteica idejas, kā varētu uzlabot vidi tieši mūsu pašvaldībā. Pasākumā bija iespēja arī aktīvi izlocīt 

kājas, ejot rotaļās.  

Brocēnu vidusskolas Skolēnu pašpārvaldes konsultante Dita Dubulta  

5.-6.kl. grupā:  1.vieta -  5.a klase 

7.-8.kl. grupā:  1.vieta – 7.b klase 

9.-12.kl. grupā:  1.vieta – 10.a klase 

 

Virves vilkšanas rezultāti 

Skolas stiprinieka rezultāti 

Kafija ar politiķiem 

5.-6.kl. grupā:  1. vieta -  Evelīna Cielava, 5.a klase, un  
Reinholds Circenis, 5.c klase 

7.-8.kl. grupā:  1. vieta – Marika Bumbiere un  
Kristofers Sausis, 7.b klase 

9.-12.kl. grupā:  1. vieta – Patrīcija Vīgante, 11.a klase, un 
Mareks Lapsenbergs, 10.a klase 

Skolotāji 

1.vieta sodiņu mešanā—Dita Dubulta 

1.vieta pildbumbas mešanā—Margita Skrastiņa 

1.vieta pupiņu lasīšanā—Ļena Zvaigzne 



Projekts “Pilsonis”  jeb iespēja kļūt līderim 
Brocēnu vidusskola ir iesaistījusies Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” pilotprojektā par 
jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kas tiek īstenots pēc Eiropas Parla-

menta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas. 

22.-23.novembrī  Jūrmalā notika projekta vadītāju, pedagogu un 30 jauniešu tikšanās un mācības, 
lai izstrādātu pilotprojekta aktivitāšu plānojumu. Tie ir tādi nopietni pasākumi kā jauniešu domnīcas da-
žādos Latvijas reģionos par Latvijā un Eiropā aktuālajiem jautājumiem, pilotprojekta oficiālā atklāšanas 
konference un jauniešu vasaras nometne 2020.gada vasarā. Brocēnu vidusskolu pārstāvēja Daniela Las-
mane, Leandra Spriesle, Laura Briede un Renārs Apaļais, kā arī skolotājas Daiga Barančane un Laura 
Miķelsone. Tikšanās laikā mācības notika, gan klausoties lektoru teiktajā, gan caur spēlēm un saru-
nām. Gaisotne bija draudzīga, atbalstoša un iedrošinoša, tas bija būtiski, jo izteikt viedokļus par dažādām 
aktuālām tēmām nācās ikvienam. Neformālās izglītības aktivitāte bija jāsagatavo arī katrai dalībskolas 
komandai. Šobrīd priekšā nopietns un atbildīgs darbs - jāsagatavo jauniešu domnīca par tēmu 
„Starptautiskā drošība”. Mūsu jauniešu domas par semināru: 

„Ieguvu jaunus draugus, pieredzi, protams, jaunas, vērtīgas un noderīgas  zināšanas, uzlaboju ko-
munikācijas prasmes. Ļoti patika semināra vadītāji (atsaucīgi, zinoši, saprotoši, ar humoru), nodarbības, 
aktivitātes, mācības, vēl patika semināra norises vieta - Jūrmalas SPA hotel. Paši dalībnieki arī bija ļoti 
draudzīgi un atsaucīgi, prata izteikt gan savu viedokli, gan ieklausīties citos, respektēt un cienīt.” 
( Leandra)  

„Sapratu, kādam ir jābūt līderim un to, ka līderim nav jāuzņemas visi pienākumi, bet ir arī daļa no 
tiem jāuztic citiem. Lai kļūtu par spēcīgu līderi man vēl daudz jāmācās.” ( Renārs) 

„Pa šīm abām dienām atklāju dažādas personības šķautnes gan sevī, gan citos. Seminārā pārlieci-
nājos, cik svarīgi ir sākt ar sevi un tad paskatīties uz kopējo skatu no augšas. Ļoti patika projekta organi-
zētāju un vadītāju pieeja un nostāja. Seminārs bija organizēts tā, lai visi justos droši un mājīgi vidē, kurā 
atrodas. Semināra laikā ieguvu jaunas zināšanas par pasākumu plānošanu un to realizēšanu, uzlaboju 
komunikācijas prasmes kā arī paplašināju redzesloku un paskatījos uz lietām no citas puses.” (Laura) 

„Manuprāt, šis seminārs bija atšķirīgs no citiem. Organizatori aktīvi nodarbināja mūs, semināra 
dalībniekus, lai mēs varētu gūtu tik nepieciešamo pieredzi - uzzinātu, kas ir līderis un kā par tādu kļūt. 
Liela iespēja tika dota mums kā jauniešiem diskutēt un izteikt savu viedokli, kurā ieklausīsies un respek-
tēs to. Veicināju sevī pārdomas par Eiropā notiekošiem procesiem un savu lomu tajos. Ieguvu pieredzi, 
daudz vērtīgas atziņas, attīstīju savas līderības prasmes dažādās aktivitātēs. Pilnveidoju sevi, strādājot 
grupā un ieklausoties citu viedoklī un idejās, izteicu savas, lai kopīgi varētu izstrādāt dažādu aktivitāšu 
plānojumus.” (Daniela) 

 

 

Tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi 
Mūsu skolā 12.decembrī viesojās EP deputāte Dace Melbārde. Šī bija lieliska iespēja jauniešiem 

pašiem ne tikai klausīties un izzināt līdera nozīmi sabiedrības attīstībā, bet pašiem diskutējot un analizē-

jot nonākt pie secinājuma, kas ir līderis un kādas ir tā īpašības. D. Melbārde ar lektori L. Loci ļoti veiksmī-

gi ar dažādu spēļu palīdzību parādīja, kā mainās cilvēka domāšana, pasaules uztvere, izvēles un uzticība 

apkārtējiem cilvēkiem dažādās situācijās. Kā arī viņas vienkārši un uztverami lika aizdomāties par to, ka 

tas, kas šobrīd notiek tālu Briselē, ir pavisam ļoti tuvu mums un vistiešāk skar mūs katru pašu. Manuprāt, 

šis pasākums bija ieguvums ne tikai katra paša personības veidošanai, bet arī sabiedrības domāšanas un 

apkārtējās vides uzlabošanai. 

 10.a klases skolniece Daniela Lasmane 
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Teātra izrāde “Viņš ir pliks” 
LAPA 5 

„Latvijas skolas somas” ietvaros 31. oktobrī Brocēnu novada 6.-12.klašu skolēniem bija lieliska ie-
spēja apmeklēt teātra izrādi “Viņš ir pliks!”, ar mūsdienīgu skatuves versiju, ko režisēja Dita Balčus. Tā 
vēsta par visos laikos aktuālo H.K. Andersena pasaku “Karaļa jaunais tērps”. Muzikāla, interaktīva izrāde 
– modes šovs ar klaunādes elementiem, “tā par šo izrādi teikts reklāmā. Izrāde stāsta mums par vērtī-
bām, kas katram ir nozīmīgs šajā dzīvē. Un karalim vērtīgākais bija viņa ārējais izskats un ārišķība!  Kādas 
nezināmas un nenoteiktas zemes karalis bija tik ļoti pārņemts ar jauniem tērpiem, ka tērēja visu naudu, 
lai vienmēr būtu izsmalcināti, mūsdienīgi apģērbies. Viss, ko karalis darīja, saistījās tikai ar pārģērbšanos 
un jaunu tērpu iegādi. Izrādē neparastie tērpi tika izgatavoti no materiāliem, kas ir kaitīgi videi, piemē-
ram, no plastmasas maisiņiem vai folija. Kad karalis uzrunāja tautu, runa bija bezjēdzīga un neinteresan-
ta. Var teikt, ka viņš mīlēja un rūpējās tikai par sevi. Viņam nebija laika risināt valstiskus jautājumus, jo 
bija jāpārģērbjas. Taču kādu dienu karalim apnika visi tērpi, viņš vēlējās ko nebijušu. Uzradās drēbnieki, 
kas karali piekrāpa.  Viņi izsludināja, ka uzšūs tērpu no vissmalkākajiem audumiem, ko redzēt varēs tikai 
īpaši gudri cilvēki. Tērps bija gatavs. Neviens negribēja atzīt, ka karalis ir pliks, jo neviens taču negribēja 
būt muļķis. Izrāde bija skaļa, neparasta, taču uzskatu, ka tomēr tajā bija dziļš zemteksts: “Kas dzīvē ir 
pats svarīgākais? Ko cilvēki uzskata par mākslu? Un galvenais-nesekot muļķa “karalim”, bet būt ar savu 
viedokli.”  

11. a kl. skolēnu atsauksmes:  
Izrāde man ļoti patika, jo pirmo reizi apmeklēju tāda tipa teātri, vēlētos vēl apmeklēt tādus teātrus. 

(Ivo) Ļoti fascinēja teātra izrādes stils, kas izraisīja daudz smieklu. Ļoti dziļa doma. (Anna) Man izrāde 
patika, bija interesanti. Bet man nepatika, ka es neizpratu to tēmu. (Patrīcija) Izrāde bija iespaidīga un 
jautra, kad izrādes vadītājs tirgojās ar Elvi par papriku. Neparasta, jo vadītājs komunicēja ar publiku. 
(Viktorija) Izrādē interesants bija tieši vakara vadītājs, bet citas lomas nebija tik interesantas. (Matīss) 
Izrāde bija interesanta, smieklīga, lai gan to nesapratu. (Liene) Vakardienas izrāde bija jautra un uzlabo-
ja garastāvokli, puisis gandrīz nozaga Elvim 5,-eiro. (Laura) Šī izrāde bija interesanta, taču neko no tās 
nesapratu, bet iesaistījos izrādē. (Andis) Izrāde man ļoti patika, jo karalis staigāja ar koka kājām un vadī-
tājs bija ļoti atraktīvs. (Samanta) Bija interesanti apskatīties ko oriģinālu. (Markuss)  

11. a kl. audzinātāja Ļena Zvaigzne  
 

 Mākslas filma „Oļegs” 
26. novembrī Latvijas skolas somas ietvaros vidusskolēniem tika dota iespēja noskatīties 2019. gada 

filmu „Oļegs”, kuras galvenais varonis ir Beļģijā strādājošs Latvijas nepilsonis, kurš, zaudējot darbu gaļas pār-

strādes cehā, iekūlies nepatikšanās un kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri. Režisors Juris Kursietis to uzska-

ta par nākotnes kino, kas sabiedrību darīs labāku , informējot iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecību un tās no-

zīmīgumu. Pēc filmas analizējām  Oļega rīcību un diskutējām par  cilvēku  tirdzniecību kopā ar ekspertiem no 

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes KPB Prevencijas grupas vecāko inspektori Vitu Vīlisteri un in-

spektoru Gintu Briķi. Pēc diskusijas saņēmām arī informējošus bukletus par cilvēku tirdzniecības novēršanu. 

10.a klases skolniece Agija Goča 



18. oktobrī pie mums Brocēnu vidusskolā viesojās skolas direktora Egona Valtera dēls Lauris 

Valters. Pasākuma laikā mēs uzzinājām dažus faktus par viņa bērnību, par to, kā viņš devās mūzikas 

saistītā nākotnē. Klausījāmies arī dažas viņa atskaņotas dziesmas kopā ar tēva spēlētu klavieru 

pavadījumu. Pēc pasākuma varēja iegādāties Laura Valtera mūzikas albumus, parunāties ar viņu un 

uzdot jautājumus. 

10.a klases skolniece Elizabete Zirne 

Absolventu stunda ar Lauri Valteru 

Dvēseļu putenis 
21. novembrī Brocēnu novada 7.-12. klašu skolēni skolas somas projekta ietvaros devās uz BKIC, lai 

skatītos jauno 2019. gada filmu “Dvēseļu putenis’’, kas veidota pēc Aleksandra Grīna izdotā romāna mo-

tīviem – „Dvēseļu putenis”. Tās galvenajā lomā ir 16 gadus vecais Artūrs, kas, veiksmīgi samelojot par 

savu vecumu, ar tēvu iestājies armijā, lai karotu pret vāciešiem. 

Filma bija ļoti aizkustinoša, tā bija arī viena no retajām, kas ir vēsturiski precīza, tāpēc spējām savas 

skolā iegūtas zināšanas vizualizēt, labāk izprotot 1. pasaules kara nozīmīgumu Latvijas valsts izveidē  un 

ietekmi tā laika iedzīvotāju ikdienas dzīvē. 

’Dvēseļu puteni‘’ uzskatu par līdz šim labāko uzņemto latviešu filmu un iesaku to noskatīties visiem, 

kam netika dota iespēja to noskatīties ar mums. 

10. a klases skolniece Agija Goča 

 

Starpdisciplinārās stundas 
Mūsu skolas skolotāji turpina iepriekšējā mācību gadā uzsākto praksi—

vismaz reizi semestrī novadīt kādā no klasēm starpdisciplināru stundu.  

3. b klases skolēni ar skolotājas Vivitas Ķezberes palīdzību apguvuši elek-

trodrošību, bet datorikas stundā skolotājas Ingas Rozalinskas vadībā guvu-

ši priekšstatu par prezentāciju veidošanu. Kur nu vēl labāks veids, kā nodemonstrēt savas zināšanas, kā 

datorklasē veidot prezentāciju par attiecīgo tēmu?!  

5.decembrī visu dienu notika starpdisciplinārā stunda 5.c klasē, kuras mērķis bija - veicināt lasīt-

prasmi un matemātikas teksta uzdevumu izpratni. Sasniedzamais rezultāts – prot un spēj izprast teksta 

uzdevuma saturu, to vizualizēt un atrisināt. Stundas vadīja skolotājas – Digna Gūtmane, Inta Zankovska, 

Inga Rozalinska, Irēna Birgersone.  

11.decembrī 1.a klasē notika starpdisciplināra stunda, ko vadīja skolotājas Daiga Staško un Maira 

Vīksna. Stundas ciemiņš bija Brocēnu novada Sociālā dienesta dienas centra vadītāja Daina Sadretdino-

va, kura skolēniem pastāstīja par savu darbu  un iepazīstināja, kas ir vientuļš cilvēks. Balstoties uz stāstī-

to, skolēni gatavoja  Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un ierakstīja vēlējumus. Sagatavotās apsveikuma 

kartiņas iepriecinās vientuļo cilvēku sirdis Ziemassvētkos.  Stundas nobeigumā skolēni saprata, ka dāva-

nai nav svarīgs lielums, bet gan ar kādu mīļumu tā tiek pasniegta.  

LAPA 6 



2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Saldus rajona attīstības biedrības projektu „Inženierzinātņu 
apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”  

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrību “Laukiem un Jūrai” Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas partnerību, 
biedrību “Darīsim paši” un ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”.  
Projekta mērķis ir veicināt zinošu un motivētu jauno speciālistu un uzņēmēju pienesumu darba tirgū eksaktajās un tehniskajās 
nozarēs, tādējādi stiprinot teritoriju ekonomisko attīstību. 
Es, Vita Banzena, tiku uzaicināta būt par vadītāju Saldus-Brocēnu apvienībai. 

2019. gada 21. septembrī norisinājās projekta pirmā aktivitāte, kuras laikā 50 eksakto priekšmetu skolotāji no ie-
saistītā reģiona apmeklēja semināru/nodarbības Rīgas Tehniskajā universitātē. No Brocēnu vidusskolas piedalījos es - ķīmijas 
skolotāja Vita Banzena, bioloģijas skolotāja Margita Skrastiņa un matemātikas skolotāja Vineta Mielava.  

Seminārs tika veidots tā, lai skolotāji varētu uzzināt visu jauno un aktuālo nozarē, kā arī būtu kā papildus stimuls uz-
sākt produktīvi jauno mācību gadu. Seminārā uzstājās Dr.psych., asociētā profesore ETHZF Humanitārā institūta direktore Airisa 
Šteinberga ar ievadlekciju "Prāts, tehnoloģijas un mūsdienīgs mācību process". Pārējās nodarbības un lekcijas skolotājiem bija 
sadalītas atbilstoši mācību priekšmetiem, fizikas, ķīmijas un matemātikas skolotājiem. Visas dienas garumā norisinājās sekojo-
šas lekcijas:  

Fluorescējošie drošības elementi mūsdienu identifikācijas dokumentos un naudā. Profesore Dr. habil. sc. Ing  Dagnija 
Blumberga „Lekcija par biomimikriju.”  

Prof. Dr.phys. Juris Blūms „Ievadlekcija (par fizikas apmācību, kursa struktūru, galvenajām problēmām)”.  
Asoc. prof., Dr. oec. Guna Ciemleja “Personīgo finanšu un  ieguldījumu filozofija: teorija un prakse”.  
Prakt. doc., Mg. oec. Uldis Kamols “Matemātikas un ekonomikas savstarpējā mijiedarbība”.  
Lekt., Mg. DA. Matīss Šmitiņš “Darba vides risku atpazīšana un samazināšana”. Radio 5 moderators, Toms Grēviņš “Kā 

jokot ar skolēniem un kā justies jaunam.” 
Nākošās aktivitātes eksakto priekšmetu skolotājiem paredzētas 2020. gada septembrī un 2021. gada maijā, kad tiks 

organizētas lekcijas/nodarbības par aktuālo nozarē.  
2019. gada 28. septembrī Brocēnu vidusskolā tika atklāta „Jauno Zinātnieku skola” ar pirmajām nodarbībām. 50 

jaunieši no 8. līdz 12. klasei visas dienas garumā apguva dabaszinību brīnumus. Jaunieši bija no Saldus, Brocēnu, Skrundas, Kul-
dīgas, Alsungas, Jaunpils, Kandavas, Tukuma, Dobeles, Tērvetes un Auces novadiem. No 10.00-16.00 jaunieši iepazina un apgu-
va tēmas: atomu uzbūve, zvaigžņu spektri, oksidēšanās pakāpe, cietas vielas, šķidrumi un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas 
un fizikāli procesi un citas!  

Nodarbības vadīja Labratorium zinātnes skola.  
 Otrā nodarbība 12. oktobrī notika Dobeles Valsts ģimnāzijā. 
Tur vairāk tika apskatītas fizikas tēmas: elektrostatiska, potenciāls, kondensatori, bateriju un akumulatoru uzbūve. 

Materiālu elektrovadītspēja un pusvadītāji. Jauniešiem bija iespēja ņemt rokās lodāmurus un lodēt dažādas shēmas, lai nodar-
bības beigās 2 lampiņas iedegtos. Tas sagādāja diezgan lielas grūtības. 

Trešā nodarbība 2. novembrī notika Zemgales vidusskolā Slampē 
Jau trešo reizi sestdienā 12 talantīgākie jaunieši ķīmijā no Brocēnu un Saldus novadiem satikās Zemgales vidusskolā 

Slampē ar citiem skolēniem, kopā 50 jaunieši, lai atkal eksperimentētu, spridzinātu, pierādītu metālu amfoteritāti. Sabrauca no 
Dobeles, Auces, Kandavas, Tukuma, Kuldīgas novadiem. 

Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai 
sacenstos savā starpā.  

“Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs da-

baszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē. 

Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, kuras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīs-
tināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mā-
cību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai 
ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā. 
Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami 
sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis, kā arī sadarbības partneru sociālajos tīklos. 

 

Brocēnu vidusskolas ķīmijas skolotāja Vita Banzena 

    Projekts EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks) 

http://www.facebook.com/projektsezis


 

 Gaidot Ziemassvētkus 



3.decembrī Brocēnu novada matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju MJ skolotāji devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Talsu pusi, ciemos pie Dundagas vidusskolas skolotājiem un administrācijas. 
Dundagā mūs sagaidīja skolas direktora vietnieces Inese Freimute, Iveta Milta un matemātikas skolotāja 
Inese Ķiršakmene. Mūsu iepazīšanās ar skolu sākās informātikas kabinetā, kurā mūs laipni uznēma sk. 
I.Milta, pastāstot par iespējām izmantot dažādus digitālos rīkus un risinājumus skolēnam un skolotājam 
mācību darbā. Tikām iepazīstināti arī ar STEM laboratoriju, kurā notiek robotikas nodarbības, izmantojot 
LEGO MINDSTORM  robotus.  

Skolas mācību pārzine Inese Freimute pastāstīja par Dundagas vidusskolu, tās tradīcijām, 
pasākumiem, iepazīstināja ar jaunumiem skolas mācību procesā ceļā uz jaunajām kompetencēm, 
apmainījāmies ar viedokļiem un dalījāmies pieredzē par pārmaiņām Latvijas izglītībā. Matemātikas 
skolotāja Inese dalījās pieredzē par to, kā Dundagas vidusskolas skolēni tiek sagatavoti matemātikas 
olimpiādēm un dažādiem konkursiem. Skolotājas audzēkņi regulāri ieņem godalgotas vietas starpnovadu 
olimpiādēs. Uzzinājām arī, ka Dundagas vidusskola šogad Cēsu Draudzīgā Aicinājuma fonda skolu reitingā 
(vērtē pēc vidējā CE rezultāta) ieņēma 15. vietu starp 78 lauku vidusskolām.  

Kad bijām padzēruši kafiju, nogaršojusi sagādāto cienastu, devāmies pastaigā pa skolu. Pirmais 
apskates objekts atradās matemātikas kabinetā—3D tāfele, kā jokoja skolotāja Inese. Kā izrādījās, tas bija 
speciāli konstruēts plaukts, ar kura palīdzību, verot diegus caur stiprinājumiem, var konstruēt dažādas 
figūras un mācīties ģeometriju. Īpašu interesi par šo konstrukciju izrādīja matemātikas skolotāji. Arī 
skolotāja Vineta Mielava izteica apņemšanos šādu tāfeli ierīkot Brocēnu vidusskolas matemātikas 
kabinetā. Ar tehnisko risinājumu solīja palīdzēt zēnu mājturības skolotājs Gunārs Barons. Apskatījām 
skolas bibliotēku, mājturības kabinetus, ķīmijas, dabaszinību kabinetus. Interesants šķita risinājums 
ēdnīcai—tā bija iekārtota skolas aktu zālē. Iepazināmies ar skolas klašu audzinātajiem, kuri bija 
pulcējušies uz kopīgu sapulci. Noslēgumā tapa kopīgs foto, un tad mēs atvadījāmies no skolas personāla, 
apsolot, ka mīļi gaidīsim un uzņemsim viņus arī Brocēnu vidusskolā.  

Tālāk mēs devāmies uz Dundagas pili, kur mums bija sarunāta apskates ekskursija. Mūs sagaidīja 
jauka gide, kura ļoti interesanti un asprātīgi prata pastāstīt par pils vēsturi un zaļo Jumpravu, kura mīt pilī 
jau vairākus gadsimtus.   

Diena šķita izdevusies, pilna ar jauniem, interesantiem iespaidiem, un garastāvokli uzlaboja arī 
krietni daudz  sasnigušais sniedziņš, kurš pilij un Dundagas apkārtnei piedeva romantisku noskaņu. 
 

Tehnoloģiju MJ koordinatore Marika Ulmane, dabaszinību MJ koordinatore Anete Milta, 
matemātikas MJ koordinatore Vineta Mielava 

Brocēnu novada matemātikas, dabaszinību un tehnoloģiju MJ skolotāju 
pieredzes apmaiņas brauciens uz Dundagas vidusskolu. 



Florbols 2. vieta  

Skolotāja Santa Markevica 

Ādams Maks   10.a 

Edijs Dombrovskis  10.a 

Pēteris Kramēns   10.a 

Mareks Lapsenbergs  10.a 

Matīs Arājs   11.a 

Markus Mehaņikovs  11.a 

Kristers Mednis   12.a 

Artūrs Ezerlīcis   12.a 

Sporta sasniegumi 

Florbols 1. vieta Skolotājs Niks Ozols 

Toms Patriks Lūsēns  8.b 

Nils Kristians Mednis  9.a 

Rihards Ķepsnis   8.b 

Filips Kudiņš   8.b 

Roberts Zvaigzne   8.b 

Jānis Sproģis   9.a 

Gustavs Ķezberis   9.a 

Andris Šteins   9.a 

Eduards Ceļmals   9.a 

Florbols 3. vieta Skolotāja Santa Markevica 

Līga Gūtmane   7.a 

Nora Grišāne   9.b 

Daniela Lasmane   10.a 

Leandra Spriesle   10.a 

Tīna Endija Strakse   10.a 

Samanta Turka   12.a 

Laura Briede   12.a 

Elīna Stencele   12.a 

Futbols 1. vieta Skolotājs Niks Ozols 

Aleksandrs Fadeičevs  8.a 

Roberts Zvaigzne   8.b 

Toms Lūsēns   8.b 

Rihards Ķepsnis   8.b 

Filips Kudiņš   8.b 

Nols Mednis   9.a 

Iļja Loladze   9.a 

Kristers Buls   9.a 

Gustavs Ķezbers   9.a 

Eduards Ceļmals   9.a 

Futbols 3. vieta Skolotāja Santa Markevica 

Ādams Maks   10.a 

Edijs Dombrovskis  10.a 

Pēteris Kramēns   10.a 

Mareks Lapsenbergs  10.a 

Matīss Arājs  ` 11.a 

Markus Mehaņikovs  11.a 

Artūrs Ezerlīcis   12.a 

Kristers Mednis   12.a 

Viesturs Arājs   12.a 

Kārlis Kundrāts   12.a 

Futbols 2. vieta Skolotāja Santa Markevica 

Alekss Magila   5.a 

Patriks Rozentāls   6.b 

Arvis Sproģis   6.b 

Gustavs Kesmins   6.b 

Krists Salmins   6.b 

Aleksis Janeks Osipovičš  6.b 

Līga Gūtmane   7.a 

Dans Tepļenkovs   7.b 

Angļu valodas olimpiāde 9.-12.kl. 
3. vieta Viesturs Arājs 12.a klase skolotāja Inese Egle 
3. vieta Kristiāns Priedītis 8.a klase skolotāja Natālija Ivanova 
3.  vieta Kristers Bužoks  9.b klase skolotāja Natālija Ivanova 

Sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 

Krievu valodas olimpiāde 9.-12.kl. 
1. vieta Diāna Kerimova 12.a klase skolotāja Natālija Žameida 
3. vieta Liene Jamščikova 11.a klase skolotāja Oksana Visocka 
3. vieta Ksenija Sanduļaka 9.b klase skolotāja Natālija Žameida 
Atzinība Valērija Krūtaine 9.b klase skolotāja Natālija Žameida 

Bioloģijas olimpiāde 9.-12.kl. 
1. vieta Līza Elizabete Jakušenkova 9.b klase 
skolotāja Margita Skrastiņa 
(Uzaicināta uz bioloģijas valsts 42. olimpiādi) 
3. vieta Mareks Lapsenbergs 10.a  
klase skolotāja Margita Skrastiņa 
Atzinība Samanta Turka 12.a klase skolotāja 
Margita Skrastiņa 



 Erudītu konkurss “Domu Pūčuks” 
Šā gada 28.novembrī mēs, 10.a klase,  konkursa ”Jaunais Pilsonis„ ietvaros  noorganizējām vēl 

nebijušu erudītkonkursu „Domu Pūčuks” 3.-4.klasēm. Konkursa mērķis bija iepazīt Latviju no dažādām 
šķautnēm - daba, ģeogrāfija, sports, mūzika. 

Klasē esam 19 skolēni, un iepriekš vienojāmies, ka katram būs savi pienākumi. Kopīgi plānojām uz-
devumus, lai 3.-4.klašu skolēniem būtu gan interesanti, gan aizraujoši. Kopā pavisam konkursā bija 5 ko-
mandas. Skolēniem iepriekš bija jāsagatavo mājas darbs pēc Māras Cielēnas dzejoļa „Mēs būsim tā”, šajā 
uzdevumā vērtējām radošumu. Paldies 3.-4.klašu audzinātājām par izdomu, mājas darbi bija rūpīgi sagata-
voti un pārdomāti. 

 Konkursam gatavojām dažādus uzdevumus—krustvārdu mīklu atminēšana, to sagatavoja Klāvs. 
Darbietilpīga bija  viktorīna un mūzikas atminēšana, viktorīnā  bija 5 tēmas ar jautājumiem - sports, daba, 
atjautība, kultūra, māksla, to gatavoja Diāna. Vēl konkursa dalībniekiem bija lieliska iespēja izmantot tele-
fonus, mēs kopīgi ar informātikas skolotāju Mariku Ulmani izveidojām digitalizētu uzdevumu ar vietnes 
Kahoot.it  palīdzību. 

Konkursu vadīja Leandra un Diāna, pie pults un pasākuma apskaņošanas darbojās Pēteris. Žūrijas 
lomā iejutās Rainers, Katrīne un Linda. 

Katrai komandai bija savs palīgs, tiesnesis, kas komandas iedvesmoja un palīdzēja tehniskos jautā-
jumos, šos pienākumus uzņēmās abi Mareki, Ādams, Daniela un Agija Goča. 

Konkursa noslēgumā, kamēr žūrija apspriedās un saskaitīja punktus, Katrīne ļoti aktīvi izklaidēja 
mazos erudītus ar dejām . 

Viss pasākums tika fotografēts un filmēts, paldies par to sakām Elizabetei  un Sonorai. 
 Katra komanda tika apbalvota ar Laimas šokolādes konfektēm un skaistām sarkanbaltsarkanām 

pateicībām. Pateicības un afišu gatavoja Rainers. Kā jau katrā konkursā, bija galvenie  uzvarētāji, kuriem 
dāvinājām  koka medaļas, kuras izgatavoja Evelīnas mamma kopā ar Evelīnu, un galda spēli Monopols par 
Latviju. 

1. vietu erudītkonkursā „Domu Pūčuks” ieguva 3.a klases komanda „Vilki”, klases audzinātāja Evita 
Sergejeva. 

Par paveikto pašiem bija liels gandarījums, svarīgi bija iesaistīties un darboties katram, kā arī liels 
prieks ir tad, kad redzi, ka mazie konkursanti darbojās ar lielu nopietnību un azartu! 

Kopā varam daudz, un esam lepni par paveikto! Paldies mūsu klases audzinātājai Ditai Dubultai par 
neatlaidību, iedrošināšanu un uzticēšanos! 

 
Evelīna Šampiņa 10.aklase 



Pateicību lappusīte 
Paldies vecākiem par ikdienas sadarbību, atsaucību un palīdzību skolai! 
Paldies Solveigai Dzenei par egles dāvināšanu! 

Paldies Ritai Bumbierei par skolas dekorāciju gatavošanu! 

Paldies Lailai Arājai par Īpašo frizūru dienas frizieru piesaisti! 

Paldies Lillijai Plankais par piparkūku cepšanu! 

Paldies Keitijai Gusakovai un Daigai Venediktovai par sākumskolas gaiteņa de-
koru sagatavošanu! 

Redakcijas adrese :  

Ezera iela 6, Brocēni LV -  3851 

 E-pasts: pogabroceni@gmail.com 

 www.brocenuvsk.lv 

Redakcija 
Galvenā redaktore: Samanta Turka 
Korespondenti: Agija Goča, Daniela 
Lasmane, Elizabete Zirne,  Evelīna 
Šampiņa  
Maketētājs:  Rainers Pavārs 
Konsultants: Marika Ulmane  

Paldies par Ziemassvētku  
dekorāciju izveidi: 

 Balvu „Skolas Poga”  ieguvuši: 
5.b Māra Milta par aktīvu darbību gan klasē, gan pašpārvaldē un 
labām un teicamām sekmēm.  
5.c Estere Tarvida par aktīvu darbu skolēnu pašpārvaldē. 
8.b Demija Burlakova par centīgu un apzinīgu mācību darbu un 
teicamām un izcilām sekmēm, aktīvu dalību skolēnu pašpārvladē un 
klases kolektīvā. 
9.a Sanija Burlakova par aktīvu un atbildīgu darbu klasē, centību 
mācībās. 

10.a Rainers Pavārs gatavo afišas, rakstus skolas avīzei Poga, kārto 
pasākumos zāli, apskaņo mūziku 5.-12.klašu un 1.-4.klašu skolē-
niem, iejūtas Ziemassvētku vecīša lomā individuālos sākumskolas 
klases vakaros, piedalās dažādos konkursos, pasākumos un skolas 
olimpiādēs. 
11.a Viktorija Visocka par atbildīgu, uzcītīgu un radošu darbu sko-
lēnu pašpārvaldē un mācībās. 

Skolotājām Oksanai Visockai, Evai Rabovičai, Viviānai Grīnbergai, Dignai Gūtmanei, 
Gunāram Guntim Baronam! 

Paldies skolas saimniekam Gundaram Geisteram par ieguldīto darbu Ziemassvētku  
noskaņas radīšanā! 


