
EESTI           cool 

Riia Eesti Kooli kroonika * 2019 november * Rīgas Igauņu pamatskolas hronika  

Riia Eesti Kool – 30 
Skolas dzimšanas dienas svinības norisinājās nedēļas garumā. 

Visi kopā mēģinājām un gatavojāmies skolas koncertam, pabeidzām 

izšūt kopīgo dāvanu – dekoratīvu segu. Rotājām arī klašu durvis ar  

saviem vēlējumiem skolai. Rīkojām skolas vēsturi izzinošus konkursus. 

Bija arī saldā diena, kad kopā klājām garo svētku galdu ar tortēm un 

nopūtām 30 svētku svecītes. Visa izskaņā – koncerts “Skolas zvana stāsts” 

un salidojums. Daudz priecīgu brīžu un atmiņu! 

 

 

Dāvana skolai 

Mūsu kopīgā dāvana – izšūta dekoratīva sega beidzot ir pabeigta 

un svētku nedēļā izkārta 1.stāva gaitenī! Pēdējos šūšanas darbus 

veica pamatskolas klašu meitenes un zēni vēl pēdējā pirmssvētku 

nedēļā. Tagad tikai atliek katram sameklēt sava paveikto darbiņu 

lielajā darbā! 

  

Skolas vēstures konkurss 

Ko es zinu par savu skolu? Ar šādu jautājumu sākām ceturtdienas rītu, kad visās klasēs vienlaicīgi notika vēstures stunda. 

Kopā iepazinām savas skolas vēsturi sākot ar 1908.gadu līdz pat mūsdienām. Uzzinājām, kādās ēkās mūsu skola ir 

darbojusies, kā sauc visus direktorus, kā mainījies skolas nosaukums un cik skolēnu tajā mācījušies. Jāklausās bija visai 

uzmanīgi, jo klasei kopīgi nācās atbildēt arī uz jautājumiem. Par viszinošākajiem izrādījās 4.b klase, nopelnot maksimālo 

konkursā iespējamo punktu skaitu un tiekot pie balvas – igauņu konfektēm.  

 

Vēlējumi skolai 

Ar prieku varējām aplūkot 

klašu durvis, kuras bija 

izgreznotas ar vēlējumiem 

vai atmiņām par savu skolu.  

 

 

 

 



Tortes diena 

Piektdiena visiem bija ļoti gaidīta. Kad mēģinājumi bija beigušies, tad varēja sākties īstas svinības. Otrā stāva gaiteņa 

garo galdu greznoja 12 dažādas tortes, kuras bija sagādājušas katra klase atsevišķi pēc savas gaumes un patikšanas. 

Liels saviļņojums bija visiem kopā sapulcēties, lai kopīgi iedegtu svecītes skolas 30 gadu jubilejā. Emocionāli satraucoša 

izvērtās kopīgi dziedātās dzimšanas dienas dziesmas igauņu un latviešu valodā. Saldumu balle varēja sākties! Prieks bija 

par saliedētību, kopā būšanu un dziesmu dziedāšanu! 

 

 

 

 

Koncerts “Skolas zvana stāsts” 

Sestdienas rīts sākās BJC Altona ar mēģinājumu. Bet pl. 12.00 viesus gaidījām uz koncertu. Igauniski, lieliski, mīļi, skaļi, 

bet visi uz skatuves – tāds ir mūsu skolas jubilejas koncerts. Daudz pateicības un sajūsminātas atzinības par skolēnu 

koru brīnišķīgo dziedājumu un interesanto priekšnesumu salikumu. Izskanēja dziesmas un dejas, arī fragmenti no 

kādreizejo skolēnu domrakstiem. Koncerta izskaņā vienojāmies kopīgās dziesmās, kas dziedātas jau 30 gadus. 

“Koolikell” un “Laul Põhjamaast“ ir melodijas, kas zināmas ikvienam. Deja “Oige ja vasemba” vienoja ne tikai skolēnus, 

bet arī skolotājus. Paldies mūsu lieliskajiem koncerta vadītājiem – absolventiem Elmai un Emīlam! Paldies visiem 

skolotājiem, kas palīdzēja un, protams, pašiem skolēniem, kas radīja svētku sajūtu! 

 

 

 



Salidojums 

Vakarā skolas telpās tikās mūsu bijušie 

audzēkņi. Prieks bija satikt savus 

skolas un klases biedrus! Visjautrākās 

izdarības tomēr sākas vēlā vakarā, kad 

kopīgi ar skolotājiem tika dziedāts un 

dejots. Tik daudz smieklu un prieka 

asaru! Uz klavierēm tika improvizētas 

melodijas, bet pie mikrofoniem 

izdziedātas skolas laiku populārākās dziesmas. Arī fotosesijai neviens nespēja pretoties – tik daudz interesantu un 

priecīgu seju uz tām! 

Lappuses par skolas jubileju sagatavoja skolotāja Aiva 

DZIMŠANAS DIENA LATVIJAI 
Novembrī, par godu Latvijai, skolu rotājām ar sarkanas un baltas krāsas plaukstiņām logu rūtīs. 

Nedēļu pirms Latvijas neatkarības dienas iesākām ar patriotisma dienu 11.novembrī. Visa skola 

sapulcējāmies, lai noklausītos skolēnu pašpārvaldes stāstījumu par Lāčplēša dienu un Brīvības cīņām. 

Skanēja arī kopīgi dziedāta karavīru dziesma.  

15.novembrī rīkojām nelielu, bet svinīgu un mīļu koncertu. Patriotiskas dziesmas dziedāja 

pamatskolas koris, Jāņa Akuratera runu valsts dzimšanas dienā lasīja Jānis no 8.klases, bet 

sākumskolas klašu skolēni skandēja tautas dziesmas par tēvu zemi un karavīriem. Ar svecīšu liesmiņām 

plaukstās teicām arī vēlējumus savai valstij. 

Svētkus svinēja arī katra klase atsevišķi. 6.klase gāja pie mūsu neatkarības simbola - Brīvības 

pieminekļa, lai noskatītos goda sardzes maiņu un noliktu ziedus.  

“Pēc tam apmeklējām Latvijas vēstures muzeju. Muzejā mūs sagaidīja gide, kura izsmeļoši un 

saprotami pastāstīja par Latvijas valsts dibināšanas laiku 1918. gadā un latviešu tautas brīvības cīņām 

1919. gadā, lai nosargātu valstisko neatkarību. Ar lielu interesi klausījāmies par mūsu valsts 

apbalvojumiem - Viestura, Lāčplēša  un Triju zvaigžņu ordeņiem. Pasākumā otrajā daļā katram no 

mums bija iespēja šos apbalvojumus apskatīt tuvāk, paturēt rokās un 

iemūžināt fotogrāfijās,” tā par ekskursiju stāsta sestklasnieki. 

 

 

Savukārt 7.b klases skolēni jau trešo gadu 

piedalījās Latvijas Samariešu apvienības pārtikas 

bankas “Paēdušai Latvijai” akcijā – uz Latvijas Valsts svētkiem 18.novembrī ziedojot pārtiku. 

Nedēļu pirms nozīmīgā datuma klasē pirkumu maisos no mājām ceļoja ievārījums, kafija, medus, 

šprotes, makaroni, putraimi u.c. pārtikas produkti. Paldies ģimenēm par atsaucību! 

Liels paldies Gustava mammai, kura saziedoto nogādāja Samariešu apvienībā. 

Latvijas lappusi veidoja skolotäjas Inita, Aiva, Helēna un 6.klase 

 



 

TĒVU DIENA 
 

Novembrikuu 8.päeval 

tähistasime  algkoolis 

isadepäeva. Tõdedes, et meie 

algkooli laste arv on kasvanud, 

siis plaanisime üritust juba läbi 

viia kogu koolimajas. Sellel aastal 

otsustasime isasid panna rohkem 

sporti tegema, sest isad peavad 

ju hästi tugevad ja sportlikud 

olema. Jõudu katsuti 

pallimängus, teatejooksus, 

osavuses ja õnnemängus. Tegevust jätkus kohe kõigile. 

Soovisime, et ka lapsed isadega jõudu katsuksid ning see tegi 

kogu ürituse palju põnevamaks. Tihti olid lapsed väga osavad 

ning oma kogemustega isadest kiiremad, aga isadki nii lihtsalt 

alla ei andnud. Seda kõike oli väga põnev jälgida ning tõdeda, 

et käbi kännust kaugele ei kuku.  Üritus möödus kiirelt ja 

lõbusalt. Pärast koolimaja vallutamist soovisid lapsed klassis 

isadele palju õnne toreda koosolemise eest. Särav pilk isade 

silmis, aga kinnitas, et ka tulevikus saab see vahva üritus 

toimuma.                                                                                                                           

Õpetaja Ivika 

MARDIPÄEV JA KADRIPÄEV 
MĀRTIŅVAKARS 

8.novembra vakarā 

7.b klases skolēni bija 

mārtiņbērni – katram 

sava maska un tās 

stāsts. Vispirms 

mājturības kabinetā 

tika gatavots cienasts 

(krāsnī cepti āboli) un ieturētas svētku vakariņas. Tad notika 

iepazīstināšana ar savu masku - tās simboliskā nozīme, tapšana. 

Pēc balvu saņemšanas tika spēlētas dažādas spēles – gan 

senatnīgas, gan mūsdienīgas. Paldies vecmāmiņai Helmī par 

atbalstu un iedrošinājumu spēlēt arī kādu senaizmirstu spēli un 

Lelū par šīs spēles novadīšanu. 

Skolotāja Inita 

KADRIPÄEV – KATRĪNAS DIENA 

Igauņu skolas neatņemama tradīcija ir Katrīnas dienas 

maskotais gājiens – ķekatas 25.novembrī. Parasti 

trešklasnieki dodas ciemos pie citām klasēm, lai 

dziedātu, dejotu, mācītu kādu spēli, skaitāmpantu vai 

uzdotu mīklas. Katrīnas diena ir saimnieču svētku diena, 

tāpēc jāģērbjas baltās drānās, jāsien priekšauti un lakati, 

bet ap kaklu jāapliek krelles – un gājiens var sākties! 

Skolotāja 

Aiva 

 

 

TEĀTRA UN KONCERTA APMEKLĒJUMS 
 

4.a klassiga oli meil võimalus 21.novembril külastada Riia linna vene 

draamateatrit, sest külla oli tulnud Liepaja teater etendusega „Polianna“. 

Poliannast olime  kolmandas klassis lugenud lugusid ning kui talvel kuulsime, 

et Liepaja teater on selle jutu alusel toonud lavale loo tüdrukust, kes õpetab 

rõõmu leidma igast päevast, siis oli ka meie siiras soov seda lavastust näha. 

Polianna lugu meeldis meile väga ning andis meile väga palju häid soovitusi 

kuidas tunda  rõõmu igas olukorras. Olime väga rõõmsad kui järgneval 

nädalavahetusel just see etendus kuulutati parimaks 2019.aasta 

lasteetenduseks. Seda on ta kindlasti väärt!  Nii, et soovitame igati seda 

etendust vaatama minna!  

Õpetaja Ivika 

28.novembrī 6., 7.b un 8.klases skolēni 

devās uz koncertlekciju cikla “Mūzika Tev” 2. 

lekciju “Mūsu mūzikls”. Skanēja dziesmas no 

izrādēm – mūzikliem “Pūt, vējiņi!” (Liepājas 

teātrī), “Kaupēn, mans mīļais!” (Liepājas 

teātrī) un “Meža gulbji” (Dailes teātrī).  

Tāda deja vu  (dežavū) sajūta -  cilvēku 

attiecības, skaudība, naivums, dvēseles 

tīrība, tuvāko uzticība… Un visam pāri 

mīlestība. Kā visaugstākā vērtība. 
Skolotāja Inita 



 

PROJEKTA “SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTES 
 

 

 

 “Teātris ļauj ieraudzīt uz skatuves ne 

tikai izdomāto un notēloto realitāti, ko 

esam pieraduši sagaidīt no kino, bet 

kaut ko daudz svarīgāku un 

interesantāku – pašiem sevi.” Tā teicis 

filosofs un publicists I. Šlāpins. 

Šo izteicienu pierādīja arī redzētais un 

dzirdētais Eduarda Smiļģa teātra muzejā, 

kur 7.novembrī 7.b klase izzināja latviešu 

teātra pirmsākumus, klausījās stāstījumu par izciliem režisoriem un 

neaizmirstamām izrādēm. 

 Visi kopā atcerējāmies A.Brigaderes pasaku lugu “Sprīdītis”, iejutāmies 

dažās lomās uz vecas jo vecas skatuves (kā senos laikos – ar ūdens mucu un 

smilšu kasti skatuves stūrī; tas ugunsnelaimes gadījumam).  

Apskatījām  paša meistara darba kabinetu. Redzētais un dzirdētais lieti 

noderēs, gatavojoties Ziemassvētku pasākumiem, skatoties izrādes teātros. 

Skolotāja Inita 

 

Peale pikki pühi 19.novembril seadsime 

4.a klassiga sammud Läti ajaloomuuseumi, 

et veelkord endale meelde tuletada 

Lätimaa ajalugu. Muuseumis käik sai teoks 

SOMA projekti alusel. Eelnevalt olime seal 

muuseumis küll käinud, aga seekord 

pöörasime oma tähelepanu just Lätimaa 

ajaloole ning Läti Vabariigi kujunemisele. 

Giidiks oli meil Ilze, kes väga põnevalt ja 

seostavalt kõike jutustas. Paljud asjad said 

meile veel selgemaks ning leidsid oma 

paiga klassis oleval ajateljel. Seda ka 

tõestas huvitavate faktide meenutamine 

ühiskonnaõpetuse tunnis. Muuseumi 

ajalootunni lõpul oli meil võimalus oma 

kätega uurida ja katsuda erinevaid 

ordeneid. See oli igati põnev ja meeldejääv 

muuseumitund. 

Õpetaja Ivika 

 

2.klase novembra mēnesī 

apmeklēja Rīgas Doma baznīcu 

projekta “Skolas soma” ietvaros. 

Bija interesanti klausīties senos 

notikumus, kas tur notikuši, 

praktiski darboties, lai izprastu 

cik gara un plata ir Doma lielākā 

ērģeles stabule. Pēc gida 

ekskursijas bija interesanta 

nodarbība, kuras laikā jāatrod 

atšifrējums pēc dotajām 

norādēm.  

Skolotāja Andra 

Rudenī 3.klase daudz mācījās un lasīja par Rīgu – tās vēsturi, teikas. Tāpēc bija 

pašsaprotami, ka gājām arī izpētīt un savām acīm ieraudzīt, kādu vēsturi sevī slēpj Doma 

baznīca – lielākais no Rīgas dievnamiem.  

Par redzēto stāsta Helēna un Alise: “Man tur ļoti patika. Pirms tam mēs tur bijām tad, 

kad ar kori dziedājām koncertā. Tagad ekskursijas laikā uzzinājām daudz jauna. Piemēram 

to, ka mēra laikā Rīgā ir bijis tik daudz līķu, ka tos vajadzēja likt uz ielas, jo nebija kur 

apglabāt. Uzzināju, ka pirmo torņa gaili pagatavoja ne tikai no zelta, bet izmantoja arī 

dzīvsudrabu, kas patiesībā ir inde. Uzzinājām, ka 1709.gadā Rīgā bijuši lieli plūdi, par ko 

liecina uzraksts uz baznīcas sienas. Domā ir arī milzīgas ērģeles ar 7000 stabulēm. Lielākās 

ir 10 metrus garas. Vēl mums bija interesantas aktivitātes, kur vajadzēja sadalīties 

grupiņās un meklēt oļus ar burtiem un tad pildīt uzdevumus. Patīkami, ka beigās visiem 

izdalīja diplomus un arī cukurgailīšus.” 

Pēc ekskursijas Doma baznīcā skolā vēl katrs izgatavojām savu veiksmes nesēju un 

balvu - Lielo Kristapu. 

Skolotāja Aiva 
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5.novembrī 7.a klasei bija mācību ekskursija uz 

Ugunsdzēsības muzeju. 

Uzzinājām, kā korekti un pareizi rīkoties ekstremālos 

apstākļos, iepazināmies gan ar senu, gan ar modernu 

ugunsdzēsības un glābšanas tehniku un ugunsdzēsēju ikdienu. 

Interesantas bija fotoizstāde par Zolitūdes traģēdiju 2013.gadā 

un ekskursijas noslēgumā demonstrētas videofilmas.  

Uzzinājām ka,  jau 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā 

ugunsdrošības noteikumu prasība, ka katrā mājoklī jābūt 

uzstādītam autonomajam ugunsgrēka detektoram. 

Veicot aptauju klasē, noskaidrojās, ka visiem visvairāk 

paticis turēt rokās ugunsdzēsēju 

ūdens šļūteni un ar strūklu virzīt 

bumbiņu mērķī.  

Skolotāja Urve 

 

 

FESTIVĀLS “VIENOTI DAŽĀDĪBĀ” 
 

30.novembrī P.Jurjāna mūzikas skolā norisinājās I.Kozakevičas Latvijas Mazākumtautību 

asociācijas rīkotais festivāls “Vienoti dažādībā”. Tajā vairāku stundu garumā uzstājās ansambļi 

no dažādām Latvijas kultūras biedrībām. Igauņus šoreiz pārstāvēja mūsu skolas 7.a klases skolēni 

Anna un Edvards, izpildot dziesmu “Naerata” (“Pasmaidi”) no igauņu dziedātāja Jāka Joalas 

repertuāra. Dziesma ir skanīga, sirsnīga un mīļa. Festivāla klausītājiem patika – tā rīkotājs un 

asociācijas priekšsēdētājs Raffi Haradžanjans atsūtīja skolai pateicības vārdus par dalību 

koncertā. Paldies solistiem - Annai un Edvardam! 

Skolotāja Aiva 

 

NOTIKUMI SPORTA DZĪVĒ 

Rīgas Igauņu pamatskolai otrā vieta! 
26. novembrī Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta zālē 

notika Rīgas Zemgales priekšpilsētas trešās 

apaksgrupas sacensības basketbolā zēniem 6. -  7. 

klašu grupā. Pirmajā spēlē mūsu komanda spēlēja 

pret Ziemeļvalstu ģimnāzijas komandu un izcīnija 

uzvaru ar 19 : 5. Otrā spēlē pret Rīgas Mūzikas 

vidusskolu Igauņu skola uzvarēja ar 33 : 2. Tas 

deva iespēju pēc divām dienām spēlēt finālā. 

Pirmajā spēlē ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju 

mūsējie zaudēja ar rezutātu 18 : 10. Toties mūsu 

komanda ar rezultātu 20 : 10 pārspēja Rīgas Angļu 

ģimnāziju, tā izcīnot Zemgales priekšpilsētas skolu 

sacensībās otro vietu. Komandā spēlēja Emīls 

Rencis 7.a,  Nils Vanags 7.b,  Edgars Petuhovs 7.a, 

Roberts Čaunāns 7.a,  Eduards Zvirgzdiņš 7.a,  

Tomass Meri 7.a un Oskars Kilks 7.a 

Skolotājs Andris 


