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ZINĪBU DIENA 
Sācies jaunais mācību gads. Kā vienmēr, tas ir jaunu notikumu gaidās. Pats svarīgākais – skolas remonts. Vasaras mēnešos 

klašu telpās atjaunoti logi, bet vēl mēnesi skolas ēka stāvēs ietinusies zaļganā aizsargplēvē. Skolas fasāde maina savu krāsu – 

būvieki aizrautīgi strādā, lai nokrāsotu to baltā krāsā. Vēl arī top lifts, kas paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Skola 

tikusi arī pie jauna ēkas simbola – glīta pulksteņa uz nama galvenās sienas. 

Tā kā ēka vēl no ārpuses ir remontā un ap to uzcelts pagaidu būvnieku žogs, tad pirmās skolas  dienas svinības norisinājās 

neierastā vietā - parkā zem kokiem. Tur sveicām 1.klases skolēnus ar jauno skolas gaitu sākumu, tur saņēmām ceļavārdus 

jaunajam mācību gadam. Šogad tas sākās projekta Skolas soma zīmē. Tāpēc katra klase saņēma s imbolisku dāvanu ar 

projekta laikā paredzēto pasākumu ieejas kartēm. Pirmo reizi skanēja jaunais skolas zvans – pagājušā gada absolvetu dāvana, 

aicinot uz pirmo stundu. Lai veiksmīgs un saticīgs jaunais gads visiem – gan skolēniem un vecākiem, gan skolotājiem un 

visiem skolas darbiniekiem!                                                                                                                                          Skolotāja Aiva 

RUDENS EKSKURSIJĀ UZ LIKTEŅDĀRZU 
Septembrī mūsu skolā tradicionāli norisinās rudens pārgājiens. Šajā gadā 

nolēmām visi kopīgi apmeklēt Likteņdārzu. Pirms sešiem gadiem tur 

iestādījām skolas kociņu - gobu. Šogad, kad Latvija svin simtgadi, devāmies 

lūkot, kas mainījies lielajā parkā. Par ekskursiju stāsta otrklasnieki: 

Priecājos, ka braucām uz Likteņdārzu un sēdējām autobusa otrajā stāvā. Man 

patika viss! Mēs braucām gar Daugavu. Es redzēju pilsdrupas un karogu. Man 

patika pacelt karogu Likteņdārzā. Es brīnījos par akmeņiem un lielo upi. Patika 

spēlēt spēli, kur iedeva bildes un jāatrod tas pats dabā. Kad atradām pareizo 

skatu, tad dabūjām uzlīmīti ar uzrakstu „Es atbalstu Likteņdārzu!“ Patika arī 

Lielvārde ar Lāčplēša gultu un segu, labirintu un pilsdrupām. Kas nepatika? 

Aukstais laiks un lielais vējš! 

Septembris- GRĀMATU MĒNESIS 
Grāmatu mēnesī visas klases atcerējās vasaru un tajā laikā lasītās grāmatas. Lai par  mīļāko vai 

interesantāko lasāmvielu uzzinātu arī citi, uz sava skapīša durvīm katrs izlika reklāmu vienai no 
grāmatām. Darbi bija tik dažādi, tāpat kā izlasītās grāmatas! 

Septembra nogalē visās klasēs norisinājās Izteiksmīgās runas konkursi. Kurš izrādīsies labākais un 
interesantāk runājošais skolēns, redzēsim oktobrī, kad O.Vācieša muzejā norisināsies skolas 

izteiksmīgās runas konkurss. 

Rīgas Igauņu pamatskolas 1.klase 28.septembrī devās uz Rīgas Centrālās bibliotēkas fi liāli 
“Zemgale”, kas atrodas turpat netālu kaimiņos - Graudu ielā 59. Lai gan laika  apstākļi  nelutināja, 

lietus un vējš neizjauca gājienu uz “Zemgali” un jaunu iespaidu gūšanu. Sarunā ar bibliotekārēm 
izrādījās, ka skolēni ne tikai lasa un draudzējas ar grāmatām, bet arī zina, kas ir Latvijas Nacionālā bibliotēka, turklāt arī filiāle “Zemgale” 
daudziem ir pazīstama. 

Izbraukuši bibliotēkas iepazīšanas vilcieniņā, bērni uzzināja par lasītavu, par to, kur katra grāmata dzīvo, kā arī to, kas n otiek, ja lasītājs 

pats uz labu laimi iebāž grāmatu plauktā. 

Jācer, ka šī viesošanās kļūs par draudzības sākumu starp mūsu pirmklasniekiem un bibliotēku.                                  Skolotājas Andra un Aiva 
 



 

PROGRAMMAS SKOLAS SOMA 

AKTIVITĀTES 
6.septembrī Arēnā Rīga notika grandiozs Vislatvijas projekta Skolas soma 

atklāšanas koncerts. Uz to bija aicināti pārstāvji no visām Latvijas skolām, 

kopskaitā 6000 dalībnieku. Mūsu skolu pārstāvēja Anne, Nils, Rūdis, Ieva un 

Enia no 8. un 9.klases, tādējādi pārstāvot skolēnu pašpārvaldes lielākos 

skolēnus. Koncerts patiesi bija izdevies un patika visiem klātesošajiem. Tajā 

klasiskā un tautas mūzika tika atskaņota mūsdienīgos ritmos. Visus 

klātesošos uzrunāja arī ministru prezidents M.Kučinskis un kultūras ministre 

D.Melbārde. Jācer, ka arī programmā paredzētie pasākumi un aktivitātes 

izdosies un būs tikpat saistošas, kā atklāšanas koncerts!                                                     

Skolotāja Aiva 
 

9.klases skolēni 18.septembrī izmantoja programmas “Latvijas skolas soma” 

piedāvāto iespēju – kopā ar Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieci, 

bibliotekāri un radiožurnālisti Liegu Piešiņu izstaigāt Matīsa Torņakalnu, kas ir sava 

veida iespēja ceļot laikā, mūsdienu ainavā ieraugot Māra Bērziņa romānā “Svina 

garša” atspoguļotos notikumus un aplūkojot romānā minētās vietas. 

Šī literārā pastaiga bija lieliska iespēja atcerēties gan galvenos varoņus, to 

raksturus, gan romānā pieminētās personības, gan ielūkoties dažās Latvijas 

vēstures nozīmīgās lappusēs.  

Īpašs pārsteigums visiem bija tikšanās ar pašu rakstnieku M. Bērziņu un iespēja 

uzdot viņam jautājumus gan par romānu, gan daiļrades procesu kopumā.                                                           

Skolotāja Inita 

 

Latvijas “Skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un 

jauniešiem. Tās ietvaros mūsu 1. klases skolēniem  20. septembrī tika nodrošināta 

iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras vērtības, iepazīt tautas mūzikas 

instrumentus kopā ar Ilgu Reiznieci un Ivetu Mielavu. 

1.klases skolotāja Andra 

 
 

8.klase vēstures stundu kopā ar vēstures skolotāju Pēteri noturēja Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā. Par redzēto un 

piedzīvoto stāsta Agnese un Kristiāna. 

Brīvdabas muzejā mēs uzzinājām par seno laiku pārvietošanos veidu ratos un kamanās. Redzējām, kā atšķiras zemnieku, 

bagāto cilvēku un tirgotāju rati. Redzējām Usmas baznīcas griestus, kas bija apgleznoti. Bijām Kurzemes, Latgales, Vidzemes 

un Zemgales lauku sētās. Apskatījām, kā cilvēki kādreiz dzīvoja un gulēja, uzzinājām, ka visi gulēja vienā istabā - jaunais pāris 

gultā ar aizkariem, vecais pāris gultā, jaundzimušie šūpulī un vecākie bērni uz soliem ar siena maisiem. 

Pēc ekskursijas mums bija orientēšanās spēle. Mēs meklējām daudzas mājas pēc kartes un bildēm, piemēram, zvejnieku 

mājas, dzirnavas un citas. 

Kopumā mums ekskursija ļoti patika, uzzinājām kā kādreiz dzīvoja un ar kādiem instrumentiem strādāja.  Sapratām, ka 

mūsdienu dzīve ir ļoti vienkārša, visu var nopirkt veikalā, profesijas ir daudz attīstītākas un mājas ir iekārtotas ērtāk un ir 

būvētas no citiem materiāliem.                                                                                                                 

Agnese un Kristiāna, 8.klase 
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MIHKLIPÄEVA TEGEMISED KOOLIS 

Sel õppeaastal otsustasime mihklipäeva tähistada veidi teisiti kui tavaliselt. Eelnevatel aastatel olime teinud 

lillekompositsioone, maitsnud erinevaid toite ning valmistanud toredaid Mihkleid aedviljadest. Seepärast sel aastal 

proovisime oma kätt ilusate mihklipäeva mandalate tegemisel. Iga klass sai valida ise materjale millest seda valmistada. Tööd 

paigutasime oma kooli parki mändide alla. Park sai kohe veel kaunim ja rõõmsameelsem. Õpilased said antud ülesandega 

suurepäraselt hakkama! Vahva!                                                                                                                                              Õpetaja Ivika 

STUNDAS PAR DROŠĪBU 
Septembrī skolā klases stundās daudz runājām par drošību. Lai skolēniem stundu 

padarītu saistošāku, uz 1.un 2.klasi par drošību aicinājām stāstīt Vilcēnu un Lapsēnu no 

pašvaldības. Pasaku tēli mācīja mazākos skolas skolēnus izprast, kāpēc nepieciešami 

noteikumi un kādas briesmas var draudēt ikdienā, ja šūpojas uz krēsla, skraida pa 

kāpnēm, rotaļājas ar ēdienu rokā vai neuzmanīgi lēkā pa batutu. Pēc interesantās 

stundas no Lapsēna un Vilcēna skolēni saņēma arī dāvanu – krāsojamo grāmatiņu un 

noteikti arī prieku visai turpmākajai dienai. 

Par drošu evakuāciju no skolas ēkas aizdomājāmies visi, jo izspēlējām mācību trauksmi. Tādas mācības skolā notiek katru 

gadu, bet šoreiz tā bija iespaidīgāka, jo to organizēja speciāli uzaicināti drošības speciālisti. Interesanti, ka mācībās bija 

jāpiedalās arī skolas būvniekiem, kuri ēkas ārpusē strādāja uz stalažām.  

Kad visi skolas darbinieki un skolēni ēku bija pametuši, tad darba drošības speciālists ugunsdzēsēju ķiverē mūs saskaitīja. 

Pēc tam sekoja interesantākā daļa – ugunsdzēšamo aparātu izmēģināšana. Visi skolas skolotāji  iemēģināja roku, kā ir dzēst ar  

ugunsdzēšamo aparātu, bet skolēniem bija interesanti vērot un just līdzi saviem skolotājiem. 

Skolotāja Aiva 

 „IEPAZĪSTI MEŽU!” 
6.b klase mācību gada pašā sākumā (6.septembrī) 

piedalījās LVM rīkotajā ekspedīcijā “Iepazīsti mežu”. 

Desmit stacijās bija iespēja noklausīties nelielu 

stāstījumu par mežu, tā augšanas procesiem, 

produktiem, kuru sastāvā ir koksne, kā arī veikt 

praktiskus uzdevumus: mērīt koku augstumu pēc 

sentēvu metodes, aprēķināt priedīšu skaitu 

jaunaudzē, iepazīt skaistākās dabas takas visā Latvijas 

teritorijā, noskaidrot meža postītāju nedarbus. Par visinteresantāko no uzdevumiem skolēni atzina tilta būvēšanu pēc 

Leonardo da Vinči metodes (tikai no dēļiem, bez nevienas naglas). Atziņa – lieti noderēja gan matemātikā, gan dabaszinībās 

iegūtās zināšanas; vairāk jāapzinās, ka mācāmies dzīvei, ne skolai.  

Skolotāja Inita 



 

JAUNIEŠU PROJEKTI 
Latvijas Vācu savienības projekta “Tautu izziņa caur folkloru” 1.diena tika 

pavadīta Džūkstē. Deviņpadsmit mūsu skolas 5., 6.a un 6.b klases skolēni 

iepazinās ar Džūkstes pasaku muzeju, noklausījās stāstījumu par skolotāju, 

pasaku krājēju un kārtotāju Ansi Lerhi Puškaiti. Pēc tam visi brauca uz viesu 

namu “Ružciems”, kur baudīja gleznotājas Lailas Kelles gatavotās pusdienas, 

izstaigāja dabas taku, kā arī Kultūras akadēmijas Režijas fakultātes studentu 

Sabīnes un Andra vadībā spēlēja dažādas “teātra spēles”, proti, trenēja 

uzmanību, apguva prasmi improvizēt. 

 

Latvijas Vācu savienības projekta “Tautu izziņa caur folkloru” 2.svētdiena tika pavadīta 

Dobelē Dārzkopības institūtā. Skolēni klausījās stāstījumu par leģendāro selekcionāru 

Pēteri Upīti (1896 – 1976), kura aizraušanās bija jaunu ābeļu, bumbieru, plūmju un 

aprikožu šķirņu radīšana. Mūža nogalē izcilais dārzkopis aizrāvās arī ar liliju un 

ceriņkrūmu selekciju, sapņodams pārvērst Latviju par ceriņu lielvalsti. Vienu no ceriņu 

šķirnēm veltījis savai mātei (“Māte Ede Upītis”). P. Upīša dārzā skolēni baudīja gan sulīgos ābolus,  gan saldos bumbierus.  

Pēc pusdienām visi devās uz Dobeles Vācu biedrības telpām, lai kopā ar Kultūras akadēmijas studentiem iestudētu trīs 

pasakas, ko rādīt šī projekta noslēgumā.                                                                                        Kopā bija un improvizēja sk. Inita 

 

CIEMIŅI SKOLĀ 
Septembrī Rīgā norisinājās somugru dienas. Arī mūsu skolā viesojās somugru tautu pārstāvji – 

igaunis un udmurtiete. Kaut arī dzimusi tālajā Udmurtijā, tagad viņa dzīvo Igaunijā un strādā Tartu 

Igaunijas nacionālajā muzejā. 8.un 9.klases skolēni uzzināja par udmurtu valodu, somugru valodu 

koku, tā valodām kopīgo, dažādām tradīcijām un tautas tērpa detaļām, to nozīmi. Bija interesanti! 

Tagad jābrauc ekskursijā uz Tartu, lai apskatītu paši savām acīm muzejā pieejamo ekspozīciju par 

somugru tautām. 

 

BRĪVDIENAS KOPĀ AR KLASES BIEDRIEM 
Sestdienas, 15.septembra, rītā 6.b klase ar vilcienu devās līdz Silciemam, lai, 

noejot 4 km kājām un pildot dažādus uzdevumus, ierastos Allažu Kaļķugravās, 

kur komandas saliedēšanas trenera Gata Kalniņa vadībā jautri un lietderīgi 

pavadītu laiku, spēlējot dažādas spēles, piedaloties aizraujošās atrakcijās. 

Skolēniem vēlāk pievienojās arī vecāki, kuri arī lika puzles, pina aklās bizes, 

vienvārdsakot – arī jautri pavadīja laiku. 

Kopā bija, brīžiem aktīvi piedalījās, brīžiem no malas visu vēroja sk. Inita  

VASARĀ 
 

Paldies Annai un Oskaram no 6.A klases, kuri 23.augustā piedalījās Baltijas ceļa atceres 

pasākumā pie Brīvības pieminekļa. Tur Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas 

tautu pārstāvji tautas tērpos pie savu nacionālajiem karogiem vienojās kopīgā akcijā, lai 

pieminētu mūsu valstīm nozīmīgus notikumus. 

 



 

SPORTA AKTIVITĀTES 
Jaunā mācību gada pirmajā mēnesī Rīgas Igauņu pamatskolas skolēni aktīvi uzsāka sporta aktivitātes ne tikai 

sporta stundās, bet iesaistoties arī Rīgas pilsētas IKSD skolu sporta nodaļas organizētajās skolu sacensībās - Rīgas 

Skolēnu spartakiādē. Rīgas Igauņu pamatskola šajās sacensībās visa mācību gada garumā vairākos sporta veidos 

sacentīsies ar Rīgas Zemgales priekšpilsētas reģiona skolu komandām. Pirmie dalību spartakiādē uzsāka 4. un 5. 

klases skolēni, piedaloties futbola sacensības. Komandā spēlēja N. Glindziņš, Ā. Ādamsons, E. Gaujenietis, K. 

Kopštāls, G.Kālis, O,Opelts, K. Ivanovs un A. Rubenis. Apakšgrupā mūsu skolas puiši izcīnīja 3. vietu un finālā 

neiekļuva.  

Nedēļu vēlāk futbola sacensībās startēja arī 6. - 7. klašu zēnu komanda. 

Mūsu skolas komanda zonas sacensībās izcīnīja pirmo vietu, uzvarot 

F.Brīvzemnieka pamatskolu 3:1, Rīgas 61. vidusskolu. 2:1 un Rīgas Angļu 

ģimnāziju ar 1:0, tā izcīnot vietu finālsacensībās. Finālā četru komandu 

konkurencē mūsu komanda zaudēja visās spēlēs – Rīgas Pārdaugavas 

pamayskolai 1:4, Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijai 0:3 un Rīgas 94. 

vidusskolai 0:4. Kopvērtējumā mūsu skola Zemgales reģionā šajā grupā 

izcīnīja 4. vietu. Komandā spēlēja – Jānis Sproga, Kristaps Osvalds 

Kociņš, Nils Vanags, Aleksis Kārkliņš, Edgars Petuhovs, Oskars Kilks, Tomass Meri, Marts Kumpiņš, Edvards 

Zvirgzdiņš. 

27. septembrī Rīgā Daugavas stadionā Latvijas  Vieglatlētikas 

savienības organizētajās sacensības “Bērnu vieglatlētikas festivāls” mūsu 

skolu pārstāvēja 10  2.a klases skolēni. Festivālā piedalījās 17 skolu 

komandas no visas Latvijas. Rīgas Igauņu pamatskolas komanda 

ierindojās 11. vietā. Skolu festivālā pārstāvēja – T.Aleksejeva, 

D.Blūmfelde, E.Breice, P.Kauša, H.Dainis, P.Kūlis, A.Staužs, R.Melkerts, L. 

Stiebre, G.Narbuts.  

21. septembrī visā valstī notika Latvijas Olimpiskā 

diena. Rīgas Igauņu pamatskolas 4.klases skolēni 

piedalījās Rīgas pilsētas skolu Olimpiskās dienas 

pasākumā Hanzas vidusskolas stadionā, kur kopā ar 51 

Rīgas skolu komandu piedalījās stafešu sacensībās. 

Komanda ierindojās 44.vietā. Piedaloties izlozē, mūsu 

skola ieguva Tenisa spēles komplektu. Pārējie skolas 

skolēni ņēma dalību Skolas olimpiskās dienas pasākumā. 

Pasākumu skolā organizēja astotās un devītās klases 

skolēni. Pārējie skolēni varēja izmēģināt 20 dažādas 

sporta aktivitātes. Olimpiskās dienas pasākuma atklāšanā tika pasniegti kausi trim aktīvākajām klasēm pagājušā 

mācību gada 29.maija sporta un veselības dienā. Tās bija 2.a, 3.a, 5.b klase (2017./2018.m.g.).  

Sporta skolotājs Andris  


