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 Teātri pasaulē cilvēki spēlējuši jau kopš 
seniem laikiem. Tas ļo� mīļš arī ska�tājiem Latvijā – lai 
vai kādi laiki, bet teātru zāles vienmēr pilnas. Un kā 
gan nē, ja teātra māksla ir pavisam cita uzburtā 
realitāte – �k fantas�ski dzīva un krāsaina. Teātri spēlē 
arī mūsu skolā, dara to atsevišķu mācību priekšmetu 
stundās, izrāda izrādes Svešvalodu teātra fes�vālā, 
12. klases skolēni apgūst teātri kā atsevišķu prog-
rammu teātra mākslā, bet teātra pulciņā darbojas 8. 
un 2. klases skolēni.

12. klases skolēnu lielākais veikums bez 
līdzdalības pasākumu vadīšanā šajā mācību gadā bija 
pašu sagatavotā Māras Zālītes „Ezīša kažociņš ” izrāde 
Žetonvakarā. Ezī�s, kuram jānomet savas asās ada�-
ņas, bija Kaspars Soboļevs, Tēvs – Guntars Sie�ņš, 
Māte – klases audzinātāja Vita Spilberga, Viedais – 
skolotājs Arturs Ābols, Gaisma – Ke�ja Atare, Cūkas – 
Liene Ļeonova, Austra Granta un Anna Made Kuldo, 
Vizma – Stefanija Strausa, Zaiga – Katrīna Caunīte, 
Blāzma – Māra Priedoliņa, Ausma – Lolita Striķe, bet 
varenais Karalis bija Kaspars Soboļevs un viņa Piķieris 
– Oskars Briedis. Visi dalībnieki ieguldīja daudz darba 
ne �kai stundu laikā, bet arī papildus mēģinājumos. 
Kā liecina skolasbiedru un vecāku atsauksmes, izrāde 

pa�ešām izdevās. 
8. klases teātra grupa darbojas jau 3. gadu. 

Pakāpeniski a�s�jusies viņu ak�eriskā meistarība. Ja 
iepriekš iestudējām bērnu ludziņas tad tagad jau 
pavisam liels uzdevums – Hermaņa Paukša vien-
cēliena „Piedod, Bokačo, ja vari!” iestudējums. Pašlaik 
vēl ir ak�vais mēģinājumu process. Gribējām lugu 
izrādīt jau pavasarī, taču tad sapratām, ka vēlamies 
rudenī aizsākt jaunu tradīciju skolā – Piespraudes 
vakaru 9. klasei. Tā skolēni vienaudžiem, skolotājiem 
un saviem vecākiem apliecinātu, ka ir vispusīgi, 
talan�gi un pie�ekami nobrieduši pamat-izglī�bas 
iegūšanai. Tas ir atbildīgs uzdevums, bet teātra grupa 
tam ir gatava. Šobrīd negribu daudz atklāt, vien 
pačukstēt, ka iestudējums būs pilns joku un noklu-
sējumu, kā nekā visas klosterī dzīvojošās mūķenes ir 
iekārojušas vienu un to pašu vīrie�.

Paldies visiem apzinīgajiem un ieinteresēta-
jiem 8. klases ak�eriem: Santai Ozerskai, Ilvai Mal-
niecei, Ligitai Ābelei, Līgai Eniņai, Elīnai Trencei, 
Danielai Dišereitei, Diānai  Adamovičai, Ērikai Apinei 
un, protams, Dāvim Bogdanovam.

Sandra Bērziņa, 12. klases teātra mākslas kursa 

un 8. klases teātra pulciņa vadītāja
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Sākumskolas dramatiskais kolektīvs

 Sākumskolā teātra pulciņš darbojas  jau sen. Būt 
uz skatuves skolēniem vienmēr ir gribējies, tāpēc 2.a 
klase skolēni to ar prieku dara. Šajā mācību gadā 
iestudētas divas izrādes. Ziemassvētkos teātra pulciņa 
izveidotā lugu kompozīcija "Dažādie Ziemassvētki Rūķu 
ielā" veidoja kopīgo sākumskolas Ziemassvētku uzve-
dumu, bet Mātes dienai vel�tajā koncertā parādījām 
Ināras Šteinbergas izrādi "Ezīša Pukšķīša dāvana". 
Darbo�es mums pa�k, ir radušās jau jaunas ieceres 
turpmākajam darbam.

 Lai jauka, saulaina, pa�kamiem piedzīvoju-
miem bagāta vasara!

Edīte Dārzniece

2.a klases teātra pulciņa dalībnieki
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Koris

 Mans pirmais mācību gads Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolā gandrīz jau ir aizritējis. Šis gads 
5.-9. klašu korim ir bijis ļo� ražīgs un darbīgs: 
18.novembra un Ziemassvētku koncerts skolā. Para-
lēli visiem svētkiem koris cī�gi gatavojas arī Skolēnu 
Jaunatnes dziesmu svētkiem, kas šovasar norisināsies 
Rīgā no 6.-12.jūlijam. Protams, arī mūsu skolas koris 
gatavojas šiem svētkiem- mācās Noslēguma koncerta 
dziesmas- kopumā 24. Bez mācīšanās kora stundās ir 
no�kuši arī kopmēģinājumi Ogres Kultūras centrā, kur 
esam dziedājuši visas Dziesmu svētku dziesmas kopā 
ar koncerta virsdiriģen�em. Skate veiksmīgi ir nodzie-
dāta un tagad gatavojamies II kārtas skatei. Ogres 

Kultūras centrā 11.maijā ieguvām 1. pakāpes 
diplomu.
 Kopumā esam jautrs, ak�vs kolek�vs un 
priecājamies par ikvienu jaunu kora dalībnieku- 
dziedātāju. Protams, labi kora panākumi ir panākami 
ar grūtu darbu, ikrīta kora stundām un gariem papild-
mēģinājumiem. Bet mēs to varam un turpināsim arī 
turpmāk dziedāt!
 Neaizmirs�et uzgavilēt par mums Skolu jau-
natnes dziemsu un deju svētku gājiena laikā, kā arī 
esiet kopā ar mums Lielajā estrādē. Mēs tur �kām!

 

Kora vadītāja Liene Seržante

Dziedi, dziedi!

Kora dalībnieki. Foto: Liene Seržante
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Vokāli instrumentālais ansamblis

 Katrīna - Skolas VIA (Vokāli instrumentālais 
ansamblis) Ķeguma skolā ir jauns pulciņš, jo darbojas 
�kai 2 gadus.  Iepriekšējie ģitāris� Raimonds Strauss un 
Ar�s Uršuļskis skolu jau absolvējuši, tāpēc šogad nācās 
veidot kolek�vu gandrīz no jauna, jo bija palikuši vien 2 
cilvēki no iepriekšējā sastāva. Līdz ar to mainījās arī 
dziesmu repertuārs.
 Tagad pie elektriskās ģitāras -  Reinis Švagris, pie 
basģitāras – Andis Trapša, pie klavierēm – A�s 
Koreškovs, pie bungām es – Katrīna Rotgalve, bet per-
kusiju pavēlnieks - Ga�s Ma�ss Zel�ņš.
 Lai arī gada sākumā mums bija divas talan�gas 
solistes – Sindija Kļaviņa un Ieva Dušenkova, kolek�vam 
uz�cīga līdz gada beigām palika �kai Ieva, par to pa�ess 
prieks un gandarījums. 
 Ansambli vada Birzgales mūzikas skolas skolo-
tājs, daudzu mūzikas instrumentu virtuozs superīgais 
Kārlis Paukšte. Ārpus pedagoga darba viņš ak�vi dar-
bojas dažādos muzikālos projektos un grupās, piemē-
ram, muzikālajā apvienībā ''Vintāža'' un pie paša Pita 
Andersona rokabili grupā ''Pete Anderson & The 
Swamp Shakers''.
 Mēģinājumu process nebūt nav viegls – jāmā-
cās spēlēt savs instruments, jāprot lasīt no�s un spēlēt 
kopā – vienotā skanējumā. Kad garastāvokli sabojā kāda 
šķība nots, ritma šūpošanās vai nepārliecinoša uzstā-
šanās, īsi izanalizējam kļūdas un vienkārši aizmirstam 

Ansambļa instrumentālis�. No kreisās: Andis Trapša, Ga�s Ma�ss Zel�ņš, Katrīna Rotgalve, A�s Koreškovs, Reinis Švagris

neveiksmes. Veiksmes nosvinam. Arī īsi, jo atkal klāt 
jauns mēģinājums un jauni muzikālie uzdevumi un 
izaicinājumi – dziedāt, spēlēt vai mācī�es instru-
mentālo pavadījumu kādai kora dziesmai. Šajā 
sakarā īstā reize teikt paldies ir Marijai Sprukulei par 
idejām, labiem vārdiem un radošo sadarbību.

 Bet nu – ko domā pārējie VIA mākslinieki:
Ga�s – Pievienojos ansamblī, jo vēlējos spēlēt 
bungas. Ansambļa mēģinājumos valda diezgan brīva 
atmosfēra, ir draudzīgi cilvēki un ļo� superīgs 
skolotājs. Es spēlēju perkusijas. Esmu uzlabojis savu 
ritma izjūtu un mācos muzicēt kopā ar ci�em.
Andis – Ansamblim pievienojos, jo vēlējos spēlēt 
ģitāru. Tā kā pašam ģitāras nebija, man ''piešķīra'' 
basģitāru. Iepa�kās… Kolek�vs ir ļo� draudzīgs un 
spēlēt kopā ar visiem šiem cilvēkiem…
A�s – Es ansamblī spēlēju klavieres. Es daudz no 
jauna neesmu uzzinājis, bet man pa�k spēlēt, jo ir 
labs kolek�vs un labs skolotājs.
Ieva – Mani ansamblī uzaicināja. Es šeit esmu 
iemācījusies dziedāt vairākos s�los, piemēram, 
džezā un popmūzikā. Man te ļo� pa�k cilvēki, kuri 
vienmēr atnāk smaidīgi un pozi�vi, tāpat kā skolo-
tājs. Es priecājos, ka man ir iespēja šeit dziedāt. Te 
iegūtā pieredze man palīdzēs turpmākajās studijās. 
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Kārlis Paukšte - Esmu ĶKV vokāli instrumentālā 
ansambļa (VIA) vadītājs. Domāju, ka mums ir lielisks 
kolek�vs visā tā krāšņumā. Katrs ar savām personis-
kajām rakstura īpašībām, atšķirīgo vecumu un muzikā-
lajām prasmēm veido unikālo VIA skanējumu. Ceru, ka, 
laikam ejot, VIA dalībnieki sapra�s, cik svarīga ir katra 
individuālā loma muzikālajā sastāvā.
 Par neatlaidību un nepadošanos varētu uzteikt 
ansambļa basistu Andi, kurš uzsāka basu mācī�es �kai 
šajā mācību gadā, bez nekādām mūzikas priekš-
zināšanām.

Vokāli instrumentālais ansamblis
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 Lielu darbu iegulda ansambļa „mugurkauls” 
Katrīna, kura spēlē bungu komplektu un neatlaidīgi 
uzsūc visu jauno.
 Reinis un A�s mums jau ir mūzikas skolā 
skolo� dalībnieki, kas ar mūzikas teoriju nav uz Jūs, 
bet gan pārstāv harmoniskos instrumentus. 
Apsveicu  A� ar klavieru klases beigšanu mūzikas 
skolā un ceru, ka viņš turpinās savas gaitas ansambļa 
sastāvā ar vēl lielāku neatlaidību.
 Reinis iepriekš ansamblī spēlēja trompe�, 
bet šogad jau spēlē ģitāru, kas viņu padara �kai 
daudzpusīgu muzikālā jomā.

 Mūsu jaunākā 
dalībniece ir vokāliste 
Ieva, kura ar savu balss 
tempu ļo� labi iekļau-
jas VIA.
  Labi, ka nepie-
mirsu par mūsu perku-
siju ’’krāsotāju’’ Ga�, 
kurš arī ar mums ir �kai 
no ši mācību gada. 
Ga�s ir neatlaidīgs un 
ļo� ātri mācās.  

 Novēlu mūsu kolek�vam noslēgt šo mācību 
gadu ar smaidu uz lūpām, vienojo�es kopīgā 
dziesmā!

Soliste - Ieva Dušenkova

VIA vadītājs - Kārlis Paukšte

Ansambļa mūziķi skolas atvērto durvju dienas pasākumā 
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Reinis - Man ļo� pa�k un es esmu lepns, ka spēlēju VIA. 
Lielisks ansamblis, kur visi kopīgi sanākam un muzicē-
jam kopā. Šeit var iegūt daudz ko jaunu, kā arī 
nos�prināt savu instrumentspēli. Cerams, ka nākamajā 
sezonā būsim vairāk. 



Interešu izglītība

 Skaita ziņā mēs bijām mazs pulciņš, taču �eši 
tāpēc man tur pa�ka – varēja netraucē� klausī�es 
skolotājas stās�tajā, pildot dažādus uzdevumus un 
lasīt interesantus stāstus.
 Mūsu skolotāja Ruta Bērziņa bija ļo� zinoša 
un atsaucīga.

Laura Teikmane 4.klase

’’APODZIŅŠ’’.  Vadītāja Evita Tabure

’’ZIĶERI’’. Vadītāja Marija Sprukule

SPORTA DEJAS.

Vadītājs
Andris Miķelsons 

TEĀTRA SPORTS. Vadītājs Oskars Kļava

KOKAPSTRĀDE. Vadītājs Kaspars Trencis

Kris�gās ē�kas pulciņš

KERAMIKA UN VIZUĀLĀ MĀKSLA. Vadītāja Aina Zagorska
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Sports

 Pulciņā piedalās bērni no 1.-3. klasei. Viņi 
darbojas ļo� ak�vi, pulciņš ir plaši apmeklēts. Būtu 
nepiecie-šamība pēc papildus nodarbībām, jo ir 
klases, kurās pulciņā darbo�es gribošo ir ļo� daudz. 
Ak�vākās ir 1. klases un 2.b klase – piedalās gandrīz 
visa klase.
 Bērni nodarbībās cī�gi vingro – nos�prina 
muskulatūru, trenē koordināciju un līdzsvaru.  Spēlē 
spēles un regulāros vingrinājumos izveido pareizu 
stāju.

Linda Markusa-Ciematniece

 Jau kuro gadu vadu sporta spēļu pulciņu trīs 
klašu grupām – 1.klasei, 2.-3. klasei un 4.-5. klasēm. 
Liels prieks par kuplo skolēnu apmeklējumu. 
Čaklākie ir 3.b klases skolēni, paldies skolotājai Līgai 
Ozerskai. Prieks par abām pirmajām klasēm, jo 
nodarbības apmeklē gandrīz visa klase; paldies 
skolotājām Dzintrai Kļavai un Mārai Andersonei.
 To�es lielāku skolēnu ak�vitā� vēlētos 4.-
5.klašu grupā.
 Ar skolēniem mēs piedalījāmies starpnova-
du sacensībās, kur ieguvām arī dažādas godalgotas 
vietas.
 Gaidu visus sportot gribētājus arī nākamajā 
mācību gadā.

Agita Kaļva

a t spr eo lp u S p šu nilc

’’Jauno ceļu sa�ksmes dalībnieku foruma 2015'’ 3.-4. klašu komandas

 Jau kopš pagājušā gada novembra skolā ir 
iespēja pievieno�es cīņas un mākslas kluba 
''HAGAKURE'' aicinājumam iemācī�es kontrolēt 
savas emocijas un enerģiju,  pieveikt vājības un 
atmest aizspriedumus. Turklāt, sagatavo�es profe-
sionālai sporta cīņai un kvalifikācijas pakāpes paaug-
s�nāšanai (jaunas jostas iegūšanai). Klubs organizē arī 
vasaras nometnes, ekskursijas, pārgājienus un atpū-
tas vakarus.
 Meistarība, ko nav iespējams apgūt - nepastāv.

Informācija no skolas mājaslapas 

Karatē paraugdemostrējumi

 va iš no gj re og ši ar no aK

, ,

Karate

 Savu brīvo laiku, kura man ir ļo� maz, es 
cenšos pavadīt ļo� lietderīgi. Viennozīmīgi mana 
sirdslieta ir skriešana, vienmēr šādi atbrīvojos no 
visa liekā un uzturu sevi formā. Savas domas un 
garu atbrīvoju klauso�es mīļāko mūziku, kas ir 
ļo� daudzpusīga. Vēl, sāko�es siltajam laikam, es 
visai ātri atklāju arī peldēšanas sezonu, un tad 
daudz laika pavadu šādi. 

Gerda IESAKA hobiju



Jaunsardze

Jau vairāk nekā 3 mēnešus skolā trešdienās 
manāmi jaunieši formās un raupjiem zābakiem kājās, 
�esa, daudziem formu vēl nemaz nav. Tie ir mūsu 
jaunsargi, kuri darbojas komandiera Edgara Kristapora 
vadībā.

Sākās šī kus�ba ar 1. �kšanos skolas svinību zālē, 
kad līdz ar vadītāju skolēniem par Jaunsardzes darbību 
stās�ja Ogres Jaunsargu grupa. Visi klausītāji saprata 
vienu – tā ir iespēja, kā kļūt par patrio�skiem savas 
zemes pilsoņiem, kā arī lieliska iespēja veidot sevi par 

s�pru un veselu āra apstākļos pārgājienos.
Pieteicās apmēram 30 skolēni vecumā no 11 

līdz 18 gadiem – gan zēni, gan meitenes. Viņi jau 
daudz apguvuši teorē�skajās un prak�skajās nodar-
bībās: mācās vēsturi, novadpētniecību, vides 
mācību, a�sta savas iemaņas ierindas mācībā, 
topogrāfijā, pirmās palīdzības sniegšanā u.c. 
Atvērto durvju dienā varējām dzirdēt viņu stās�-
jumu par Jaunsardzes piedāvātajām iespējām.

Sandra Bērziņa

Jauna

kustiba

skola
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Skolas avīze ’’Ķeguma Skolēns’’

 Skolas avīzes pulciņš Ķeguma skolā darbojas jau 
divus gadus. Zinātāji stāsta, ka pirms vairākiem gadiem 
skolas avīzei ir bijuši vairāki sākumi, taču skolēnu un 
skolotāju pacie�ba ātri izkususi. Nav jau brīnums, jo 
avīzes veidošana ir sarežğīts un atbildīgs process, kas 
jānoved līdz skaistam finišam - košam, interesantam un 
radošām idejām izkrāsotam jaunas avīzes numuram.
 Iepriekšējā gada komanda labi iesāka - �ka 
izdo� divi biezi avīzes numuri un iegūta jauna pieredze 
gan žurnālis�kā, gan datorgrafikā. Taču šis gads sākās ne 
�kai ar lielām izmaiņām avīzes veidotāju skaitā un 
sastāvā, bet arī ar kvalita�vāku darbu - ir iznākuši četri 
lappusēm bagā� "Ķeguma Skolēns" numuri, par ko 
mums pamatots lepnums un prieks! Ir radusies izjūta, 
ka avīzes veidošanas mehānisms ir veiksmīgi iedar-
bināts un atsperīgi ripos arī turpmākos gadus.
 Skolas paspārnē neatkarīgi darbojas tās 
"mazulis" - 4. klases avīzes veidotāju pulciņš, kas vēl 
�kai mācās raks�t un ilustrēt.
 Mēs esam jautra, raiba un savstarpēji iedves-
mojoša kompānija - rakstām, rediğējam, zīmējam, 
intervējam, fotografējam, ğenerējam idejas, dzejojam. 
Lielākās veiksmes - komiksi, intervijas, rubrika "Iesa-
kām" un avīzes dizains. Vēlies piebiedro�es, nāc, jo pie 
mums skan progresīva mūzika, ir tēja, cukurs un 
gardumi, mēs uzklausām, uzmundrinām viens otru, un 

nekad nevar zināt, kuram būs pienākusi kārta 
mācī�es klauvēt pie Oksanas durvīm, lai ieskenētu 
kārtējo mākslas darbu!
 Neesi lasījis mūsu avīzi? Iepazīsimies - mūs 
var lasīt skolas mājas lapā, skolas bibliotekā, skolas 
pirmā stāva foajē pie stenda, katrā klasē pie 
audzinātāja.
 Paldies, jums, jaukie, feinie, radošie - Agatei 
par organizēšanu, Ga�m par čaklumu un vēlo 
vakaru ziedošanu, Gerdai par interviju sesiju 
aizsākšanu un pozi�vismu, Nilam par profesionālo 
zīmēšanu, Agnesei par  lielo un mazo svarīgo darbu 
veikšanu, Gustavam par idejām un dzeju, Jus�nei 
par dzīvesprieku, dzejoļiem un tēju, Oksanai par 
tehnisko atbalstu, Mārcim par nesav�go palīdzību 
un gudriem padomiem! Paldies visiem skolēniem, 
skolotājiem, direkto-
ram par raks�em, zī-
mējumiem, fotogrāfi-
jām un ieteikumiem! 
Tiekamies nākamgad!

Ko domājam mēs paši?

No kreisās: Agnese Zeltiņa, Gatis Matīss Zeltiņš, Mārcis Logins, Agate Šaicāne

 Mārcis Logins, avīzes neatkarīgais ārštata 
konsultants: Man pa�k, ja redzu, ka no�ek a�s�ba – 
katrā numurā nāk klāt kāda jauna kvalitāte, 
kā arī redzu, ka avīzes veidotāji paliek arvien 
profesionālāki. Tādiem ir prieks palīdzēt! 
Varu apbrīnot Katrīnu – viņa spēja panākt šo 
izaugsmi no šķietami bezcerīgas situācijas, 
kāda tā bija pēc pirmā avīzes numura iznāk-
šanas. Man pa�k, ka avīzes noformējumā 
aizvien vairāk �ek izmanto� ar skolēnu roku 
veido�e zīmējumi – manās acīs tam ir daudz 
lielāka vēr�ba par datorgrafikas gatavajiem 
piedāvājumiem.

Katrīna Rotgalve

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNS Nr. 4 (6)    25.05.2015.

10



KĀPĒC JŪS PIEDALĀTIES SKOLAS 

AVĪZĒ?

Nils Vērī�s: Tāpēc, jo skolotāja teica, ka es varētu 
zīmēt avīzei komiksus.
Jus�ne Aldersone: Tāpēc ka, sākumā es pa� taisīju 
avīzi. Es sapratu, ka man ir talants uz to! Tāpēc es arī 
pievienojos šai komandai, lai to izdarītu. Šī komanda ir 
vislabākā! Citu nevar vēlē�es! 
Gustavs Krišs Grandāns: Es nolēmu ka vēlos kaut kur 
iesniegt savus daudzos darbus.
Katrīna Rotgalve: Esmu te, jo man pa�k grū� 
uzdevumi un jauni izaicinājumi un mūsu radošā 
komanda. Vēlos ar savām zināšanām un pieredzi 
dalī�es ar jauniešiem. Pārējais viņu rokās – darīt vai 
pado�es slinkumam.
Agate Šaicāne: Skolas avīzē piedalos tāpēc, ka Sandra 
Bērziņa man ieteica pamēģināt, tā arī es to daru jau 
no desmitās klases. Man ir ļo� ak�vi komandas biedri, 
kuri ir gatavi vel�t darba dienas vakarus, lai izveidotu 
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīzi "Ķeguma 
Skolēns". Ar katru reizi mēs augam un augam 
zināšanās, iegūstam pieredzi, kas arī ir redzams - ar 
katru nākamo reizi avīze ir pilnveidota un ceru, ka 
augsim vēl. Man ir liels gandarījums un prieks redzēt 
katru avīzes numuru, jo to izveidot nebūt nav �k 
vienkārši.
Gerda Kočkere: Jo tas ir kā viens no maniem hobijiem, 
es �ešām izbaudu šeit pavadīto laiku, kas vienmēr ir 
lietderīgs. Uzdevumi un darbi šeit ir ļo� dažādi; �e 

Gustava aptauja

Skolas avīze ’’Ķeguma Skolēns’’

Gerda Kočkere Nils Vērītis Gustavs Krišs Grandāns

11

nekad neapnīk, �eši tas mani piesaista un aizrauj. 
Pa�k pieņemt izaicinājumus un esmu arī savas īstās 
jomas meklējumos, darbs šeit, manuprāt, tam ļo� 
atbilst.
Ga�s Ma�ss Zel�ņš: Domāju, ka tas būs diezgan 
interesants laika pavadīšanas veids pēc skolas. Arī 
daļēji, lai lietderīgi pavadītu laiku trešdienās pēc 
stundām līdz autobusam.
Agnese Zel�ņa: Mans brālis un viņa klasesbiedrene 
Agate mani uzaicināja kādā pēcpusdienā, kad 
saskrējos ar viņiem gaitenī. Nodomāju, ka varētu 
būt interesan�, tāpēc piekritu.
KĀDAS JUMS IR ĪPAŠĪBAS, KAS IR 
NEPIECIEŠAMAS SKOLAS AVĪZES 
VEIDOŠANAI?

Nils: Māksla.
Jus�ne: Čaklums, fantāzija, idejas.
Gustavs: Fantāzija, idejas, interese.
Katrīna: Pacie�ba, radošums, zināšanas, pieredze, 
raks�šanas prasmes, aizrau�ba, mērķ�e-cība, 
atbildība.
Agate: Mērķ�ecīga, ak�va, enerģiska, ieinteresēta, 
gatava jaunām idejām.
Gerda: Esmu komunikabla, pašai arī ļo� pa�k 
komunicēt, un tas šeit ir galvenais. Pa�k veidot 
rakstus, intervijas un citus radošus darbus. Mērķ�e-
cīga, ar izteiktu atbildības izjūtu un pozi�va.
Ga�s: Strādāju rūpīgi un domāju, ka esmu uzcī�gs. 
Pa�k arī radoši darbo�es.
Agnese: Čakla, pa�k palīdzēt ar dažādiem darbiem.
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Intervija

Teksts tulkots no angļu valodas. Oriģinālu var lasīt 
iepriekšējajā avīzes numurā.

- Sveika, Chiara! Paldies par to, ka piekri� šai intervijai!
- Sveika! Nav par ko!
- No kurienes tu esi?
- Es esmu no Itālijas, es dzīvoju valsts centrā mazā 
pilsētā pie austrumu piekrastes. Pilsētu sauc Pesaro.
- Kā sauc uzņēmumu, kas tev atļauj mācī�es šeit?
- To sauc A.F.S. un tas ir uzņēmums, kas devis man 
iespēju būt šeit. American Field Service ir brīvprā�go 
grupa, kas strādā kopā, lai viss strādātu.
- Cik daudz skolēnu atbrauca kopā ar tevi uz Latviju?
- Šogad 32 skolēni no tādām vals�m kā Itālija, Taizeme, 
Ungārija, Turcija, Čīle, Vācija un Zviedrija.
- Tas ir diezgan iespaidīgi. Kāpēc tu izvēlējies Latviju?
- (iesmejas) Tas ir pats populārākais jautājums. Labi. 
Tāpēc, ka Itālijā Latvija nav �k labi zināma un es gribēju 
atklāt kaut ko jaunu, tāpēc izvēlējos Latviju.
- Tu šeit atbrauci vasarā. Kāds bija tavs pirmais 
iespaids par vals�?
- Pirmais iespaids par Latviju bija... Visi šeit ir �k kautrīgi 
un neviens negrib izrādīt savas jūtas pret cilvēkiem. Tas 
bija pirmais iespaids. Arī tas, ka Latvijā ārā ir auksts 
(iesmejas).
- Kas tev Latvijā pa�k visvairāk?
- Visvairāk? Dažkārt es ļo�, ļo� novērtēju klusumu, kas 
ir Latvijā.
- Kāds bija tavs pirmais iespaids par Birzgali, vietu, kur 
tu dzīvo?
- Pirmais iespaids bija „Ak Dievs, es dzīvošu nekurienes 
vidū!”, bet pa�esībā tas ir lieliski, jo es dzīvoju uz lauka 
(iesmejas) un visapkārt manai mājai ir mežs. Tas ir 
�ešām lieliski!
- Tu esi bijusi Ķeguma skolā jau no mācību gada 
sākuma. Ko tu domā par šo skolu?
- Es domāju, ka tā ir ļo� laba skola, jo skolotāji ir ļo� 
kompeten� viņu priekšmetos, tāpēc līmenis ir diezgan 
augsts. Bet dažreiz es domāju, ka skolotājiem nav 
kontroles pār klasi, tāpēc nav nekādas cieņas pret 
skolotājiem. Bet jā, es domāju, ka šī ir laba skola.
- Kādos mācību priekšmetos tu saņem atzīmes?
- Šajā semestrī matemā�kā, latviešu valodā, sportā, 

angļu valodā, fizikā un ķīmijā.
- Kāda ir atšķirība starp skolām Latvijā un Itālijā?
- Pirmā atšķirība būtu stundu saraksts. Tas nozīmē 
to, ka šeit, Latvijā, jums ir sep�ņas vai astoņas 
mācību stundas dienā. Itālijā mums ir �kai piecas 
stundas, bet mēs ejam uz skolu arī sestdienās. 
Mums arī nav starpbrīžu kā jums - 10 minūtes. 
Mums ir �kai viens starpbrīdis, un tas ir 15 minūtes 
ilgs. Starpbrīdī mēs varam kaut ko apēst, aiziet uz 
tuale� vai vienkārši atpūs�es no stundas. Itālijā 
mums ir �kai viena klase, un mēs tur paliekam. Un 
skolotājiem vajag skriet no klases uz klasi (smaida).
- Kāda ir atšķirība starp Latviju un Itāliju?
- Tik �pisks jautājums (iesmejas). Jūs nebaumojat. 
Tiešām. Jo... Itālijā mēs esam pieraduši runāt �k 
daudz par cilvēkiem – gan labu, gan sliktu. Un jūs to 
nedariet. Jūs vienkārši nelienat citu darīšānās, un es 
domāju, ka tas ir labi.
- Kamēr tu šeit dzīvo, tu mācies latviešu valodu. Kā 
tev sokas ar to?
- Vispār iet diezgan labi. Ir bijuši �kai 5 mēneši, bet es 
jau varu nedaudz runāt (iesmejas). Es nevaru runāt 
daudz, bet es varu saprast daudz.
- Kā sokas pārējiem apmaiņas studen�em ar 
latviešu valodas mācīšanos?
- Vissliktāk ir cilvēkiem no Taizemes, varbūt alfabēta 
vai izrunas dēļ. Viņiem ir diezgan grū�, bet pārējiem 
sokas labi.
- Kāds ir tavs mīļākais vārds latviešu valodā? Varbūt 
ir kas tāds, kas tev pa�k, kā tas �ek izrunāts?
- (Runā klusi un nedaudz kautrīgi) Bruņurupucis. Tas 
izklausās savādi (iesmejas).
- Tā ir laba izvēle. Es zinu, ka tu māci spāņu valodu 
šajā skolā kopš februāra. Kā sokas ar to?
- Manuprāt, iet diezgan labi, jo sākumā bērni, kas 
nāca uz kursu, bija diezgan kautrīgi un viņi nereaģēja 
uz manu mācīšanu. Viņi nebija �k ak�vi, bet tad 
viņiem sāka tas pa�kt un viņi kļuva ieinteresē�, 
tāpēc viss ir labi, jo viņi man dod atsauksmes. 
Pozi�vas atsauksmes.
- Neskaitot šīs kultūras un valodas iepazīšanu, kādi 
ir tavi hobiji?

Intervija ar r ai uCh
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Intervija
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- Šeit Latvijā es dziedu korī. Vēl viena nodarbe, ko es 
apmeklēju, ir keramikas pulciņš. Es arī baroju manas 
mammas trušus. (Iesmejas) Tas ir hobijs. Es iztērēju vienu ar 
pusi stundas katru dienu. Bet man pa�k zīmēt un ļo� pa�k 
raks�t savā dienasgrāmatā. Jā, man ir dienasgrāmata, kurā 
es rakstu visu, kas ir no�cis Latvijā. Tas ir kaut kas tāds, kur 
es pierakstu savu pieredzi, un tas paņem laiku (smaida).
- Vai dzīvošana Latvijā palīdz tev nodarbo�es ar saviem 
hobijiem efek�vāk?
- Vispār tas uzlabo manas spējas. Es nekad līdz šim neesmu 
dziedājusi korī, bet tagad es mācos dziedāt. Un ir ļo� labi. Es 
arī mācos veidot keramikas izstrādājumus. Es uzlaboju 
savas angļu valodas prasmes, jo, pat, ja Latvijā tā nav 
valoda, kurā visi runā, tā ir diezgan noderīga, jo pirms 
atbraukšanas uz Latviju es nevarēju runāt angliski. Tas ir, es 
zināju grama�ku un visu to, bet es nekad nebiju runājusi 
šādi. Un mana pielāgošanās spēja arī ir uzlabojusies.
- Vai ir bijis kāds interesants vai smieklīgs brīdis Latvijā, par 
ko tu vēlētos pastās�t?
- Man ir daudzi! (Iesmejas) Tas mirklis, kad es salauzu 
informā�kas skolotājas pildsspalvu ZPD prezentēšanas 
laikā. Es prezentēju savu darbu un spēlējos ar tāfeles 
pildsspalvu savās rokās, un tad tā pēkšņi saplīsa divās daļās. 
Es �ešām nezināju, kā to salabot, tāpēc es vienkārši to ieliku 
mazajā caurumā un uzspiedu (iesmejas). Kamēr cilvēki 
ska�jās uz mani un smējās, informā�kas skolotāja 
paska�jās uz mani, it kā gribētu teikt: „Ak Dievs, ko tu dari?! 
Tu salauzi manu pildsspalvu!” (atkal iesmejas). Tas bija �k 
neēr�.
- Noteik� bija neēr�! Vasarā tu dosies atpakaļ uz mājām. 
Kad tu būsi atpakaļ Itālijā, vai tu plānosi apciemot Latviju?
- Noteik�! Šis nav �kai viens gads, kurā es mācos un tad 
dodos prom un aizmirstu visu par Latviju. Tas ir tā, ka tad, 
kad es došos mājās, es atstāšu daļu savas sirds šeit (smaida), 
tāpēc man būs jāatbrauc atpakaļ uz Latviju, lai to paņemtu 
(iesmejas).
- Man ir vēl viens jautājums, Chiara. Ko tu esi ieguvusi no šī 
apmaiņas projekta?
- Pirmā ir iecie�ba. Es domāju, būt pacie�gam, piemēram, 
kad Latvijā tev ir jāgaida ilgs laiks, jebkam. Arī, kad cilvēki 
izsmej mani skolā, es vienkārši viņus ignorēju. Tas nav viegli, 
bet es esmu iemācījusies to darīt. Es esmu izaugusi savā 
prātā un esmu vairāk atvērta. Mana pašcieņa ir... (parāda 
kaut ko līdzīgu sprādzienam ar viņas rokām) ... Es nebiju 
kautrīga iepriekš, bet tagad es �ešām esmu vairāk atvērta.

- Ir jauki to dzirdēt! Es arī esmu kaut ko ieguvusi 
no šī apmaiņas projekta, pat, ja es tajā nepieda-
lījos. Es ieguvu labu draugu. Paldies par brīniš-
ķīgo interviju! 
- Nav par ko!

Agnese Zel�ņa

Pa kreisi - Agnese Zeltiņa,
pa labi - Chiara Borgia
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Radošā lappuse

Es iesaku Jums visiem 
ēst šokolādi, �kai 
nedodiet to suņiem. 
Iesaku,  jo man garšo 
un tev garšo!

Nils iesaka
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 Zilis sa�ekas ar Sarkasu, viņš ir uzcepis kūku. Sarkass izbrīnās, ka Zilis prot cept. Sarkass to ļo� vēlējās nogaršot, taču pirms viņš bija paspējis to izdarīt, Zilis jau kūku bija „apēdis’’. Vienā paņēmienā! Sarkass izbrīnīts vaicāja, vai viņam viss labi pēc šādas mal�tes? Taču izrādījās, ka Zilis bija Sarkasu apmānījis un kūku paslēpis 

Zilis un Sarkass, Marionete

aiz muguras. Pa�esībā Zilim bija divas kūkas - viena no 

tām jau divus mēnešus veca, un cita drauga kaķis jau to 

bija paspējis nogaršot. Sarkass, ieraudzījis veco kūku, 

a�eicās no mal�tes. Šo sarunu, pavisam netālu aiz koka 

paslēpusies, vēroja baisā Marionete. Turpinājums 

sekos...



Raiņa un Aspazijas gads - dzeja
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Raiņa un Aspazijas gada krāsās
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Avīze ’’Ķeguma skolēns’’
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Skolas gadam beigas klāt,
Brīvlaiks tūlīt darbu sāk.

Bērnus izklaidēt tam nieks,
Brīvlaikam tas �rais prieks.

Brīvlaikam ir jāstrādā
Bērniem prieks ir jādāvā.
Un pēc trijiem mēnešiem,

Brīvlaikam būs brīvlaiks klāt.

Gustavs Krišs Grandāns

Gatis Matīss Zeltiņš
datorgrafiķis

gatiszeltins@gmail.com

Gerda Kočkere
redaktora palīgs

gerda.kockere@gmail.com

Agnese Zeltiņa
korektors

zeltaaga@inbox.lv

Agate Šaicāne 
redaktore

agatesaicane@gmail.com

Katrīna Rotgalve 
koordinatore

katrina.rotgalve@gmail.com

Gustavs Grandāns,
Justīne Aldersone,

 Nils Vērītis 
radošie palīgi

esi  rm ua dk ee ni i!T
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Noska��es filmu „Ātrs un bez žēlas-
�bas 7”. Filmas stāsts ir par ātrumu, 
autosacīkstēm, īstu draudzību un 
mīles�bu.

 Agate Iesaka

Avīzē izmantotas fotogrāfijas

no skolas arhīva

Lapas rāmja autors: Nils Vērītis

!


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

