
Kētenes Ludviga ģimnāzijas delegācijas viesošanās Ādažu vidusskolā 

No 2. līdz 5. novembrim Comenius projekta ietvaros mūsu skolā viesojās Kētenes 

Ludviga ģimnāzijas 32 skolēni un 3 skolotāji. Vienai daļai vāciešu tā bija 

atkalredzēšanās ar mūsu skolēniem, kas maijā viesojās Vācijā, pāris skolēnu pie 

mums skolā bija septembra beigās, bet lielākā daļa ģimnāzijas skolēnu bija pirmo 

reizi gan Latvijā, gan Ādažos. Mūsu skolas saista ne tikai kopīga darbošanās 

Comenius projektā – mūziklā „GoEurope!“, bet arī dejas un dziesmas tradīcijas abās 

skolās. Ludviga ģimnāzijā jau 23 gadus skolotāju U.Šrēderes un A.Luksas vadībā 

darbojas deju kolektīvs, kurā dejo visu vecumu skolēni. Tieši šī deju grupa bija 

ieradusies Ādažos, lai 4. novembra pēcpusdienā piedalītos kopīgā koncertā ar deju 

kolektīvu „Rūta“ un skolas koriem. Kā apsveikums vācu draugiem izskanēja pašu 

mazāko dziedātāju - 1.-4.klašu kora dziedātā dziesma vāciski „Die Katze lief im 

Schnee“. Vācu viesi augstu novērtēja mūsu dejotāju nopietno attieksmi un azartisko 

dejošanu, tāpat kā mūsu koru skanīgās balsis daudzbalsīgajās dziesmās. Vācu dejotāji 

koncertā dejoja pavisam cita stila dejas – no baleta līdz rokelrolam, stepam un īru 

dejām. Krāšņos skatuves tērpos, kas mainījās katrā priekšnesumā, uztraukušies, bet 

priecīgi un ne reizi nesajaucot sarežģītos, ritmiskos soļus ne rokenrola, ne stepa dejās. 

Tikpat priecīgi bija vācu dejotāji, pēc koncerta mācoties „Sudmaliņas“, gan latviešu 

dejotāji, apgūstot rokenrola pamatsoļus un kombinācijas. Paldies deju skolotājām 

Vitai Reinboomai un Inārai Mičulei un kora skolotājai Andai Kļavei! 

Tā kā vācu skolēni Latvijā pavadīja tikai divas dienas, tās bija ļoti intensīvas un 

notikumiem piepildītas. Pirmdiena bija ekskursijas diena, kuras laikā skolēni noteikti 

gribēja pabūt pie jūras Baltajā kāpā, jo Kētena atrodas Vācijas vidienē, un jūra 

neatrodas rokas stiepiena attālumā. Vācu viesi devās ekskursijā uz Rīgu, apskatīja 

Vecrīgu, par ko bija sajūsmā, un apmeklēja Gaismas pili - Latvijas Nacionālo 

bibliotēku, un vakarā pēc garajām pastaigām pa pilsētu izgaršoja latviešu ēdienus 

„Lido“. 

Otrdiena bija skolas diena – vācu skolēni tika sveikti mūsu skolā, iepazina to un 

iepazīstināja ar savu skolu un pilsētu, piedalījās gan vācu valodas stundās, gan sportā, 

matemātikā, sociālajās zinībās, ģeogrāfijā, latviešu valodā, informātikā u.c., 

vidusskolēni piedalījās arī Erudītu konkursā. 

Prieks un savstarpēja ieinteresētība raksturoja šo tikšanos un ceram uz nākošajiem 

koncertiem un sadarbību! 


