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Mūsu  radošajās �kšanās reizēs ir dzimusi nebijusi, spoža ideja, avīzes redakcijas
kuru aizsāka komandas rūķī�s Jus�ne, iedvesmojot pārējos veidot  skolas oriģinālu
avīzes  Savu roku šajā noformējuma radīšanā izmēģināja arī lapaspušu dizainu.
Gustavs - �eši tā radās mūsu pirmais unikālais lappuses noformējums. Tagad to 

nododam Jūsu kā mūsu pavasara izaicinājumu. izvērtēšanai 
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Radošā lappuse

Skola, mana skola,
Skolā jautri klājas.

Skolā varam mācī�es,
Arī draugus sa�kt.

Zināšanas paņemam,
Sliktās domas izmetam.

Skolā mērķis mācī�es,
Lai mēs gudri taptu.

Lai mēs gudri izaugtu
Un labu darbu atrastu.

Lai mēs kļūtu laimīgi
Savas dzīves laikā.

Gustavs Grandāns 3.kl.

SKOLA

Tīna Kurpniece 4.kl.

Lapas foto autors: Katrīna Rotgalve

�

Viktorija Ņorba 4.kl.

Kādu rītu... Tā bija Valen�ndiena -
Kāda vientuļa Sirds staigāja pa parku,
Visur raudzījās - visi soliņi aizņem�;
Tur sēdēja mīlas balodīši.
Taču uz viena soliņa nebija vis mīlas balodīšu -
Tur sēdēja noskumusi Sirsniņa,
Kas raudzījās baltajā sniegā,
Kas sapņoja par to, ka viņai sēž blakām otra Sirds.
Sirds ieraudzīja Sirsniņu un iemīlējās kā traks!
Viņam bija tāda izjūta, ka tūlīt pacelsies debesīs...
Un tūlīt uz siržu dienas veikalu!
Noskumušai Sirsniņai viņš atnesa
14 sārtas rozes, 14 garšīgas konfektes
Un vienu lielu skūpstu!
Abas sirdis iemīlējās, un viņi šodienu neaizmirsīs 
nekad!

Jus�ne Aldersone, 3.kl.

Liene Vanaga 4.kl.
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- Hello, Chiara! Thank you for agreeing to meet for 
this interview! 
- Hello, it's nothing! 
- Where are you from?
- I'm from Italy, I live in the centre of the country in a 
small town at the East coast. The city is called Pesaro.
- What is the company called which allows you to 
study here?
- It is called A.F.S. and it is the company which lets me 
stay here. It stands for American Field Service and it is 
a group of volunteers who work all together to make it 
work. 
- How many students have come to Latvia with you?
- This year there are 32 students from such countries 
as: Italy, Thailand, Hungary, Turkey, Chile, Germany, 
and Switzerland.
- That's quite impressive, nice. So why did you 
choose Latvia? 
- (Laughs) That's the most popular ques�on. Okay. 
Because in Italy Latvia is not well-known and I wanted 
to discover something new so I just chose Latvia. 
- You arrived here in summer. What was your first 
impression about this country? 
- First impression of Latvia was that... Everyone here is 
so shy and no-one really wants to show their feelings 
towards people. This was the first impression. Oh, 
also that it's cold outside in Latvia (laughs).
- What do you like the most in Latvia?
- The most? Some�mes I really, really appreciate the 
silence that's in Latvia.
- What was your first impression about Birzgale, the 
place where you live? 
- The first impression was „Oh my god, I'm going to live 
in the middle of nowhere” but actually it is awesome 
because I live in the field (laughs) and all around my 
home there are forests. So it's actually awesome!
- You've been  in Ķegums school since the start of this 
school year. So what do you think about this school?
- I think it's a very good school because the teachers 
are really competent in their subjects so the level is 
quite high. But some�mes I think that the teachers 
don't have a control over their classes so there is no 
respect towards teachers. But yea, I think it is a good 
school.

- In which subjects do you get marks?
- In this semester in maths, Latvian language, sport, 
English, physics and chemistry. 
- What is the difference between schools in Latvia 
and Italy? 
- The first one could be the schedule. It means that 
here in Latvia you have seven or eight lessons a day. 
In Italy we have only five, but we go to school also on 
Saturdays. We also don't have 10 minute breaks 
between lessons like you have . We have only one 
break and it is 15 minutes long. During the break we 
can eat something, go to the toilet or just rest from 
the lesson. In Italy we have only one classroom and 
we stay there. And the teachers have to run from 
class to class (smiles). 
- What is the difference between Latvia and Italy?
- Such a general ques�on (laughs). You don't make 
gossip. Really. Because... in Italy we are used to 
speaking so much about people - in bad and good 
ways. And you don't do it. You just mind your own 
business and I think that it is good.
- While living here you have been learning Latvian. 
How is it going with that? 
- Actually, it's going quite well. It's been only 5 
months but I can speak a li�le bit (laughs). I cannot 
speak so much but I can understand a lot. 
- How are other exchange students ge�ng on with 
learning Latvian?
- The worst are people from Thailand, maybe 
because of the alphabet or the pronuncia�on. For 
them it is pre�y hard but the others are doing quite 
well.
- What is your favourite word in Latvian? Like 
maybe there is something you like the way it is 
pronounced.
- (Speaks quietly and is a li�le bit shy) Bruņurupucis. 
It sounds so weird (laughs).
- That's a nice choice. I know that you have been 
teaching Spanish in this school since February. How 
is it going with that?
- I think it's going quite well because at first the kids 
who are in the course were pre�y shy and they didn't 
really react to my teaching. They weren't so ac�ve 
but then they started to like it and to be interested in 

Intervija
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it so it's going well because they give me a feedback. A 
posi�ve feedback. 
- Apart from learning about the culture, language of 
this country what hobbies do you have?
- Here in Latvia I sing in the choir. And another thing is I 
a�end ceramic course. I also feed my mum's rabbits. 
(Laughs) This is a hobby. I spend one hour and a half 
every day. But I like drawing and I really like to write in 
my diary. Yes, I have a diary in which I write all the 
things that have happened here in Latvia. And it's like 
something in what I take notes about the experience 
and it takes �me (smiles).
- Does living in Latvia help you to do your hobbies 
more efficiently?  
- Actually, it's improving my skills. I have never sung in 
a choir before but now I'm learning to sing. And it's 
going well. Also I'm learning to make po�ery. I'm 
improving my English as well because even though in 
Latvia it's not the language everyone speaks, it's 
pre�y useful. Before coming to Latvia, I couldn't really 
speak English. I mean I knew the grammar and all that 
stuff but I had never spoken like this. And my sense of 
adap�on has improved.
- Has there been an interes�ng or funny moment in 
Latvia which you would like to tell about? 
- I have many! (Laughs) The moment when I broke the 
IT teacher's pen during the presenta�on of... 
Scien�fic Research Paper (ZPD). I was presen�ng my 
work and playing with the whiteboard's pen in my 
hands, and suddenly it broke in my hands in two parts. 
I really didn't know how to fix it so I just put it inside 
the li�le hole and pushed it (laughs). While people 
were staring at me and laughing the IT teacher looked 
like as if she wanted to say: „Oh my God, what are you 
doing?! You broke my pen!” (laughs again). This was 
embarrassing!
- Must have been embarrassing! In summer you will 
go back to your home. So when you are back in Italy, 
are you planning to visit Latvia?
- Of course! This is not only one year in which I study 
and then I go home and forget everything about 
Latvia. It's like when I go home, I will leave a piece of 
my heart here (smiles) so I'll have to go back to Latvia 

and take it (laughs).
- I have one more ques�on for you, Chiara. What 
have you gained from this exchange project?
- The first thing is tolerance. I mean being pa�ent, for 
example, when you have to wait a long �me here in 
Latvia for anything. Also when people make fun of 
me at school, I just have to ignore them. It's not easy 
but I've learnt to do it. I have grown up with my 
thoughts and I'm more open-minded. My self 
esteem is like... (shows something like an explosion 
with her hands) ...exploding! I wasn't shy before, but 
now I'm really open. 
- That's really nice to hear! I have gained something 
from this exchange project as well even if I did not 
par�cipate in it. I gained a good friend. Thank you 
for the lovely interview! I enjoyed it myself! 
- You're welcome! 

 Pa kreisi - Agnese Zeltiņa, pa labi - Chiara Borgia

Intervija
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Policists Gundars par labu darbu saņēmis sev jaunu biroju, un viņš to grib parādīt savam dēlam Zilim. Viņi 
mašīnā brauc uz jaunā biroja vietu. Zilis ir ļo� priecīgs, ka beidzot brauc uz tēva jauno darba vietu. Zilis 
atsprādzējas, izkāpj ārā no mašīnas. Kad viņi jau ir pie durvīm, policists Gundars 
atslēdz durvis un ielaiž Zili iekšā. Pirmais, ko Zilis ierauga, ir pilna bļoda ar 
"Miglas" konfektēm. Zilis nekavējo�es pieskrien pie bļodas un sāk ēst. Policists 
iesaka pataupīt arī māsai. Tajā brīdī Zilis apmulst.

Radošā lappuse

Es ieteiktu šo grāmatu izlasīt, jo 
tā pamāca, kā uzves�es 

pamatskolā, lai tevi neizsmietu, 
un kā rīko�es neveiklā situācijā. 

Gustavs iesaka

nILA kOMIKSS
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Projekts

Ar lielāko prieku iesaku ielūko�es 
YLVIS - norvēģu komiķu dueta (brāļu 
Vegards un Bards Ilvisakeri) 
radošajās ak�vitātēs. Lai arī 
popularitā� viņi ieguva pēc smieklīgā 
video "What Does the Fox Say?" 
publicēšanas internetā, viņu jautrie 
skeči, vakara šovi, svešvalodu un 
muzikālās improvizācijas prasmes 
�ešām iespaido. Laba humora nekad 
nevar būt par daudz.

Katrina iesaka

Ķeguma komercnovirziena vidusskola iesais�jusies jau 

ceturtajā starptau�skajā skolu stratēģiskās partnerības 

projektā. Projekta „Mana izglī�ba, darbs un karjera” 

mērķis ir veicināt skolēnu karjeras izglī�bu, 

pilnveidojot skolēnu zināšanas par nodarbinā�bu, 

konkurētspējīgu uzņēmumu veidošanu. Izveidota 

darba grupa, kurā ir 7 skolotāji un 25 skolēni no 8. – 

11.klasēm. Pirmie darbi paveik�! Februāra nogalē 

no�ka pirmā partneru pārstāvju �kšanās Spānijā, 

Aragonā. Divas dienas intensīva darba ļāva gūt ieskatu 

Huescas pilsētas vēsturē, iepazīt  Salesianos Huesca

skolas darbību, prezentēt Latviju, Ķeguma novadu, 

Ķeguma skolu, kā arī dalī�es pieredzē par projektā jau 

paveik�em darbiem, uzklausīt partneru uzstāšanos. 

Darbs turpinās, ir saņem� jauni uzdevumi, tāpēc visi 

dalībnieki sarosās un ak�vi turpina darbu!

Oksana Grimaļuka–Nazarova, Ilze Kras�ņa

Raksts īsināts, pilno versiju var lasīt skolas mājaslapā 

kegumaskola.lv

Foto: Katrīna Rotgalve
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Bija… skaista ziemas diena. Viņa sēdēja uz palodzes, ik pa laikam 
cilājot ķepiņas. Tā bija mana mīļā kaķenīte Bricīte. Viņa ir ļo� 
mīksta un pūkaina. Kaķenīte ir balta, ar melniem plankumiem, un 
viņas acis ir zaļas, kuras tumsā spīd. Vasarā Bricei ļo� pa�k vērot 
zivis. Viņa stundām ilgi sēž uz laipiņas pie dīķa, jo viņa ir ļo� laba 
makšķerniece. Es katru dienu saku savai kaķenītei: „Cik tu esi 
mīļa un skaista!''

Marta Bērziņa

2.a klases radoSie darbi ’’Mans kakis’’

Kā man pa�k kaķi! Viens no mīļākajiem mājdzīvniekiem ir 
runčuks Pielīdējs. Kaķis ir nepaklausīgs. Viņa kažociņā vietām ir 
bal� plankumiņi. Viņam ir priekšķepiņas. Pielīdēja nadziņi ir 
ievilk� spilven�ņos. Degun�ņš ir gaiši, gaiši rozā. Viena ac�ņa 
pelēka, otra balta. Vai tu gribi zināt, kāda ir runcīša as�te? Tā ir 
pelēka. Kā es priecājos par savu mīļo Pielīdēju! Ceru, ka arī tev ir 
savs mājdzīvnieks. 

Aļesja Čerkesa 

Manu kaķi sauc Pūka. Viņa ir ļo� mīlīga un skaista. Mana kaķene 
ir ruda, ar baltu apkaklī� un baltām ķepiņām. Pūka ir ļo� pūkaina. 
Pūkai ir trīs gadiņi. Pūkai ļo� pa�k spēlē�es. Pūkai pa�k, ka viņai 
pievērš uzmanību. Pūkai pa�k gulēt man blakus. Kad es viņu 
ķemmēju, Pūka sāk murrāt un ielaiž savus nadziņus spilven�ņos. 
Pūka mums ir kā ģimenes loceklis. Mēs viņu ļo� mīlam un lu�-
nām savu kaķī�. 

Adriāna Sakne – Ostrovska  

Kaķis ir mājdzīvnieks. Arī mūsu mājās tāds dzīvo. Viņu sauc 
Maksis. Viņš ir raibs, ar rozā degun�ņu. Nagus ir ievilcis spilven-
�ņos. Viņam ir garas ūsas. Mēlīte viņam ir kā rozā lāps�ņa. Aste ir 
uzslieta, tā ir melna ar baltu galiņu. Mugura ir pelēka. Makša kāji-
ņas ir melnas ar bal�em spilven�ņiem. Vai jums pa�k mans kaķī-
�s? Cik mīļš viņš man ir!

Krista Bužeriņa 

Lapas rāmja autors: Gustavs Krišs Grandāns, 3.a kl.

Radošā lappuse
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Radošā lappuse

 Reiz dzīvoja lellīte ar savu ģimeni. Viņai bija brālis, mamma un tē�s. 
Ģimenē katram bija savs talants. Lellīte Lolīte spēlēja flautu, tē�s - ģitāru, 
mamma ļo� gardi gatavoja ēst, un brālis mācēja dziedāt. Bet kādu dienu 
lellītei Lolītei pazuda flauta. Viņa ļo� bēdājās. Mamma un tē�s sacīja, ka 
nopirks jaunu! Lellīte Lolīte tam nepiekrita. Viņai pa�ka vecā, jo tā bija 
skaista un nekur tādas vairs nav. Kādu dienu, kad visa ģimene gāja uz 
veikalu, lellīte Lolīte skatlogā pamanīja ļo� skaistu flautu. Lellīte Lolīte bija 
priecīga. Vēlāk ģimene sanāca kopā un iemācījās divas skaistas dziesmas. 
Viņi piedalījās koncertā. Pēc trīs mēnešiem lellītei Lolītei jaunā flauta saplīsa. 
Nu viņa atkal bēdājās, viņa meklēja, meklēja, bet nevarēja atrast. Visi 
piedāvāja citu, bet viņa negribēja, jo jaunās plīst, bet vecā nemaz neplīsa. 
Lellīte Lolīte izmeklējās pa malu malām, taču neatrada. Tā viņa meklēja 
veselu mēnesi, bet neatrada. Kādā dienā brālis kaut ko pamanīja augšā, 
plauktā. Izrādījās, ka tā bija lellītes Lo�tes flauta. Brālis ātri steidzās pie 
māsas un mierināja. Lellīte Lo�te sākumā ne�cēja, bet, kad aizgāja, viņa 
ieraudzīja veco flautu. Māsa apskāva brāli un pateicās. Nu viņa atkal bija 
laimīga un spēlēja bez pārtraukuma! Lellīte Lo�te pat mēģināja iedomā�es 
sevi lielā koncertā. Nu vecā, labā flauta un lellīte Lolīte varēs sagādāt daudz 
prieka ne �kai mammai un tē�m, un brālim, bet arī ci�em koncerta 
apmeklētājiem. Mana vecā, labā flauta – cik labi, ka tu atradies! 

Liene Dadzīte, 3.b klase

Franču lidotāja Antuāna de Sent – 
Ekziperī grāmata ''Mazais 
princis''. Jauni iespaidi lasītājiem 
katrā vecumā – pamēģini!

Gerda iesaka

Lellites Lolites atgadijumi ar flautu
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Radošā lappuse

Mana lellite Lotite

 Atklāšu Jums noslēpumu, man mājās ir jauka un 
skaista lellīte, kuru sauc Lolīte. Mana lellīte izskatās ļo� 
grezni. Tai ir gari un lokaini ma� brūnā krāsā, debeszilas acis 
un garas, melnas skropstas. Lotei ir dzeltena jaciņa ar kru-
zuļainām maliņām, melni svārciņi un zili zābaciņi ar papēdī�. 
Man ļo� pa�k ar viņu spēlē�es, un izskatās, ka arī viņai nav 
iebildumu.

 Es bieži spēlējos ar savām draudzenēm, kurām arī ir lel-
les. Spēlējo�es kopā, mums sanāk stās� par mūsu lellēm. Šis 
ir viens no stās�em. Lellītes Lo�tes draudzenei bija dzimša-
nas diena, tādēļ mums bija jāsteidzas uz veikalu pakaļ visskai-
stākajai dāvanai. Pirmais, kas ienāca prātā, bija rokassomiņa, 
kura piestāvētu viņas skaistajiem zābaciņiem. Ilgi nedomājot, 
mēs to nopirkām. Pēc neilga laiciņa mēs bijām ciemos pie 
Lo�tes draudzenes, kur svinīgi viņai pasniedzām dāvanu. 
Lo�tes draudzene bija ļo� priecīga par mūsu dāvanu. Lo�� 
pieaicināja pie svētku galda, kur jau sēdēja ci� ciemiņi. Tur 
meitenes spēlēja dažādas spēles un gāja rotaļās. Ballīte bija 
izdevusies, un ciemiņiem bija laiks do�es mājās. Šī ballīte bija 
�k vienreizēja, ka to nevarēja �k viegli aizmirst.

Gāja laiks, mainījās gadalaiki. Brīžiem gāja labi, brīžiem 
- skumji, bet mēs ar Lo�� vienmēr bijām kopā. Lolīte bija 
blakus, kad man bija skumji. Kad mums bija skumji, mēs kopā 
zīmējām, lasījām un dziedājām. Mēs kopā pavadījām ļo� 
daudz laika. Kopā mēs radām viena otrai prieku. Kopā mēs 
esam ļo� laimīgas! Un vai Jums arī ir draugi, ar kuriem Jūs 
pavadāt ļo� daudz laika?

Gita Vītola, 3.b klase
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Konkurss "Plašais apvārsnis" �ek rīkots, atzīmējot Raiņa un 
Aspazijas 150. jubileju. Šo konkursu rīko Latvijas Nacionālā 
bibliotēka un Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome.
     Konkursa "Plašais apvārsnis" pirmais reģionālais konkurss 
no�ka 7. aprīlī Salaspilī. Uz šo konkursu devās arī divi skolēni 
no Ķeguma komercnovirziena vidusskolas : 3. b klases skol-
nieks Renārs Auzāns un 4. klases skolniece Tīna Kurpniece.
     Konkursā skolēniem vajadzēja prezentēt pašu veidotos 
Raiņa un Aspazijas karogus, kā arī parādīt savas zināšanas par 
abu dižgaru biogrāfiju.
     Bija ļo� jauki, ka šo konkursu vadīja Inese Zandere, kura 
skolēnus ļo� iedrošināja. Jaunajiem talan�em bija arī iespēja 
sa�kt dzejnieci Ingu Ābeli, kura bija gan žūrijā, gan lasīja savus 
dzejoļus no savas nesen iznākušās dzejoļu grāmatas.
     Konkursā piedalījās daudz dažāda vecuma bērnu, un tas lie-
cina, ka Latvijā bērni lasa grāmatas un prot izteikt savu viedok-
li un domas par izlasīto un grāmatas viņus aizrauj.

Līga Auzāne (Renāra mamma)

 P.S. Paldies arī atsaucīgajām skolas bibliotēkas bibliotekārēm Līgai 
Ozerskai un Vitai Spilbergai

10

Tīna Kurpniece, 4.kl.

Renārs Auzāns, 3.b. kl.

Konkurss

’’Plašais apvarsnis’’-

Autors : Tīna Kurpniece

Raiņa un Aspazijas karogs
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Radošā lappuse

Autors: Renārs Auzāns, 3.kl

Agnese i
esaka

Noska��es filmu „To save a life”. 

Filma, kas atgādina par katra 

cilvēka dzīvības vēr�bu un liek 

padomāt par ikviena izskanējušā 

vārda sekām.
Autors: Nils Vērītis, 3.kl.

Autors: Viktorija Māzere, 4.kl
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Lapas rāmja autors: Agate Šaicāne, 11.kl.
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Radošā lappuse

nILA kOMIKSS

Amerikāņu rakstnieka Roberta Kijosaki grāmata 
''Bagātais tē�s, nabagais tē�s'' - lietderīgs 

vēs�jums katram, jauna pieeja finansēm un to 
iegūšanai. Izlasiet, nenožēlosiet! 
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Fotoreportāža

Lieldienas sākumskolā

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Skolā viesojas Raimonds Bergmanis

Skolā viesojas Jānis Keruss
Foto: Gerda Kočkere

Foto: Gerda Kočkere

Foto: Katrīna Rotgalve

Foto: Oksana Grimaļuka Nazarova

11. klases mācību ekskursija
Foto: Ieva Ozolniece
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Filharmonijas ansambļa ’’Livonija’’ Lieldienu koncerts
Foto: Katrīna Rogalve



Tava redakcija

Sep�tais dēls – 2014.gada 

fantas�kas filma, kuras centrā ir 

sep�tā dēla sep�tais dēls un 

viņa liktenīgā cīņa, esot 

māceklim. Filma �ešām aizrauj, 

piemērota kādam klusam 

vakaram, kad gribam vairāk 

piedzīvojumu!

Gerda iesaka

Autors : Agnese Zeltiņa

Avīzes redakcija darbībā

nakamaja numura - maija!
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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
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Uz tiksanos

Saulainu pavasari!
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