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EESTIMAA SÜNNIPÄEV 
 

Tieši īstajā svētku dienā – 24. februārī mūsu skolas audzēkņi svinēja Igaunijas dzimšanas 

dienas 102.gadskārtu. Dienu iesākām ar svinīgu koncertu – kora dziesmām, dzejoļiem un 

uzrunām igauņu valodā. Šis gads Igaunijā ir pasludināts par Tautas pasaku un teiku gadu. 

Tāpēc arī neatkarības dienu veltījām igauņu folkloras iepazīšanai. Skolēnu pašpārvalde 

lasīja pasaku fragmentus, bet kopīgi video variantā skatījāmies un klausījāmies teiku par 

upes rakšanu. Pēc tās katrai klasei bija jāsagatavo kāda igauņu pasaka, kuru kā dāvanu 

svētkos pasniegt citiem. Pēc skolēnu un skolotāju stāstītā, pasakas tika izspēlētas teātra 

izrāžu veidā, lasītas kā radio ziņas un uzzīmētas. Protams, neizbēgām arī no tā, ka kāda 

klase noslinkoja. Tomēr paldies visiem par ieinteresētību un atjautību. Svētku diena 

pagāja gluži nemanot, ar izskaņu ēdnīcā, kur visus par godu 

Igaunijas dzimšanas dienai gaidīja īpašās pusdienas – pankūkas. 

 

4.a klassi õpilased lavastasid muinajutu „Loomade talvekorter“. Etenduse keeleks valisime 

eesti keele ja see õnnestus meil väga hästi. Tore oli lavastuse maskide ja  talvekorteri 

meisterdamine, sest tuli meelde tuletada onni ehitamise oskust. Näitasime oma lavastust ka 

8.klassi õpilastele. Nemad, aga omakorda lugesid meile ette muistendi järvede tekkest. Peale 

etenduste esitamist pidasime klassis Eestimaa sünnipäeva. Mängisime toredaid mänge, 

kuulasime muusikat ja tantsisime. Eesti sünnipäev oli igati vahva ja meeldis meile väga. 

Õpetaja Ivika 

3.klase svētku priekšnesumam izvēlējās teiku par 

Igaunijas rašanos, kuru izspēlējām igauņu valodā. Tā kā pieredze stāstu un dzejoļu 

izrādīšanā lugas veidā mums jau bija, tad nolēmām parādīt teiku kā nelielu izrādi 1.a klasei. 

Piedalījāmies visi. Galvenās lomas – stārķi, bruņurupuci un Dieviņu tēloja Luīze, Pēteris un 

Krišs, bet stāstītāju lomas tika Evai un Elīzai. Pārējie attēloja šalcošu jūru un čaklo igauņu 

tautu darbā. Savukārt pirmklasnieki  mums rādīja teātri par to, kāpēc koki nerunā. Abas 

klases kopīgi našķojās ar igauņu konfektēm un skatījās pārraidi no Tallinas par valsts 

karoga godināšanas svinīgo ceremoniju Toompea 

cietokšņa Garā Hermaņa tornī.                                                                                  Skolotāja Aiva 

24.februārī skaists un svinīgs bija rīta cēliens par godu Igaunijas Republikas dzimšanas 

dienai, kuru turpinājām ar izrādēm un saldumiem 1.b un 4.b klasē. Skolēni iestudēja igauņu 

tautas pasakas par dzīvniekiem un sadzīvi. Viedās un mīļās pasakas nevienu neatstāja 

vienaldzīgu. 

Skolotāja Gunta  



 

2. klase sagatavoja igauņu tautas pasaku “Eža brokastis”. Tā bija 

sirsnīga, bērnišķīga un pamācoša. Sagatavoto izrādi mēs rādījām 7.a 

klasei. Kā arī noskatījāmies viņu uzvedumu, kas bija igauņu valodā. Bija 

jauna pieredze sadarbībā ar vecāko klašu skolēniem. Pēc pasākuma ar 

cienastu un rotaļām turpinājām klasē svinēt Igaunijas neatkarības 

svētkus. 

                                                                                  Skolotāja Andra 

 

 

7.b klase Igaunijas Dzimšanas dienas pirmdienā iestudēja igauņu 

tautas pasaku “Muša un blusa”, kuru kā dāvanu pasniedza 5. klasei. 

Sanāca tīri laba improvizācija – teksta lasīšana ar pantomīmas un 

zīmētas animācijas filmas elementiem.       

Skolotāja Inita 

 

Igaunijas Valsts Dzimšanas dienā pie 6. klases ciemojās devītklasnieki, lai kopā 

noskatītos un noklausītos Igaunijas tautas pasakas. Lomās iejutās paši skolēni. Devītie 

improvizēja pasaku par zirnekli. Bet sestie parādīja, kāpēc pie debesīm redzam sauli, 

mēnesi un zvaigznes.  

                                                                                                                  Skolotāja Helēna  

PROJEKTU NEDĒĻA 
Šī gada projektu nedēļa (17.02. – 21.02.) bija veltīta zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanai 7.un 8.klasē. 

7.b klases skolēni projektu nedēļā strādāja pie saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Katrs ar savu ZPD vadītāju 

iepriekšējā nedēļā bija vienojies par darba stilu un sadarbības veidu. Daži strādāja skolā, citi devās uz bibliotēku, vēl kāds – 

mājās pie sava datora. Trešdien bija konsultācija pie informātikas skolotājas, lai  darbus varētu tehniski pareizi noformēt. 

Visiem vismaz divas reizes bija paveiktais jāatrāda darba vadītājam.  

Skolotāja Inita 

MĒS DZIEDAM 
Rīgas Igauņu pamatskolas 5. -9. klašu koris gatavojas XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Tā ietvaros skolēni aktīvi apmeklē kori un 

februārī devās uz diviem koru kopmēģinājumiem Rīgas Mūzikas vidusskolā, lai 

apvienotos dziesmā un apgūtu repertuāru kopā ar citiem Pārdaugavas skolu 

koriem. Mūsu koris sastāv no trīs balsīm, pavisam ir 29 dziedātāji. Lieliskā 

skolotāja Ligita Pundure nopietni un no sirds māca dziesmu svētku repertuāru. 

Lai dziedot meitenes izskatītos vienotas, tiek šūtas jaunas kleitas. 

7.a klases skolnieces Loreta, Paula un Rēzija 

 

14.februārī mūsu skolā 

notika Kurzemes un 

Zemgales rajonu skolu 

sociālo pedagogu 

seminārs. 3.klases meiteņu ansamblis un 7.a klases skolniece Anna Kilke 

priecēja semināra dalībniekus ar dziesmām igauņu valodā. Uz 

jautājumu, par ko vēsta dziesmu teksti, mazās skanīgo balsu 

“īpašnieces” prata pastāstīt latviski dziesmu saturu. Jāpiebilst, ka 

viesskolotājām ļoti patika bērnu muzikālais priekšnesums. 

Mūzikas skolotāja Ligita 



 

 

PROJEKTA “SKOLAS SOMA” AKTIVITĀTES 
 

 

DRĀMAS DARBNĪCA UN EKSPERIMENTU DIENA 
Februāris 3. klasē bija vairāk veltīts teātra spēlēšanai un literatūrai. 

Stundās lasījām V.Plūdoņa poēmu “Eža kažociņš”, kad ar aizrautību 

meklējām mums nesaprotamu vārdu skaidrojumu, bet mājturības un 

vizuālās mākslas stundās pinām ezītim ziemas segu. Lai iepazītos vēl 

pamatīgāk ar latviešu literatūras klasiku, vienu dienu skolā viesojās arī 

Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieces, kas palīdzēja mums 

iejusties “Eža kažociņa” tēlos un sajust pasakas atmosfēru. Izspēlējām 

visu poēmu vienā teātra izrādē! 

Teātris un kino mūs ieinteresēja vēl vairāk, kad skolā viesojās 

eksperimentu darbnīcas “Laboratorium” pārstāve, kura stāstīja un 

rādīja, kā top īstā kino un teātra specefekti, grims, kustības. Tagad gaidām klases kopīgu teātra izrādes apmeklējumu aprīlī.                                                      

Skolotāja Aiva 

KÜÜNLAPÄEV  
Veebruar on küünlakuu ning seepärast soovisime 4.a klassiga õppida just sel kuul küünalde 

valmistamist. 4.küünlakuu päeval seadsime sammud „küünlasepa“ juurde, et seda oskust 

õppida. Meil oli võimalus valmistada 4 erinevat küünalt. See oli väga põnev ja meeldiv 

tegevus. Vahva, et kõik meie küünlad tulid välja väga värvilised. Kõik oma valmistatud küünlad 

saime endale koju kaasa võtta, aga eelnevalt tuli meil tuleohutuse reeglid üle korrata. 

Küünlapäeva üritus sai teoks tänu Läti projektile SKOLAS SOMA.  

Õpetaja Ivika 

 

SKATĀMIES “PUTNU OPERU” 
Šī gada interesantākajā datumā - 29.februārī projekta “Skolas 

Soma” ietvaros gājām uz Balto namu - Nacionālo Operas un Baleta teātri, kur skatījāmies "Putnu 

operas" iestudējumu. Kāpēc tieši šī izrāde? Teātri un izrādi, kuru apmeklēt, noteicām visi kopīgā 

balsojumā. Pēc izrādes varam teikt, ka nevienu tā neatstāja vienaldzīgu. Īpaši patika galvenais 

tēls - doktors Dūlitls, kurš bija darošs un vienmēr ieinteresēts dzīvnieku veselībā, labsajūtā. 

Izrādes mākslinieki bija godam nopelnījuši ovācijas un aplausus.                                                                                       

4.b klases skolotāja Gunta 

 

IZZINĀM VĒSTURI “BĒGĻU GAITĀS” 
Šoreiz vēstures stunda 8. un 9. klasei notika Vecrīgas muzejā “Latvieši 

pasaulē”, kur uzzinājām par bēgļiem un Latvijas vēsturi 1944.gadā.  

Man ļoti patika iespēja piedzīvot to, kā cilvēki bēga no kara. Tas bija mazliet 

stresaini, bet ļoti jautri. Vispirms izlaušanās istaba, kas bija laba draugu un 

skolas biedru saliedēšanas iespēja. Intriģējoši bija redzēt un atrast arī visas 

svarīgākās vietas Rīgas centrā, kas saistītas ar Otro pasaules karu. Interesanti 

bija apskatīt muzeja ekspozīciju un klausīties gides stāstījumu. Mēs ieguvām 

daudz jaunas informācijas par latviešu izciestajām grūtībām kara laikā. 

Manuprāt, šis muzejs ir jāizdzīvo katram, jo tas ir informatīvs, interesants un 

jautrs.                                                      

Nils, 9. Klase 
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ĒNU DIENA 
12.februāris Latvijā bija Ēnu diena. Tad daudzi skolēni izvēlējās kādu no savām “sapņu” profesijām un devas iepazīt 

cilvēkus, kas darbojas ikdienā šajā jomā. Īpašu aktivitāti varēja manīt tieši pamatskolēnu vidū, tomēr netrūka arī sākumklašu 

audzēkņu, kas ēnoja kādu profesijas pārstāvi. Par savu Ēnu dienu stāsta Eva no 3. klases: 

 “Es biju ēnot manu tanti Elīnu Gaitjukeviču. Vispirms mēs bijām sapulcē, kur stāstīja par dziesmu un deju svētkiem. Tajā 

dzirdēju par podestu novietošanu un dejotāju tērpiem. Tad  pabiju deju un aktiermākslas akadēmijā. Uzzināju, ka dejotāji 

lieto tādus jēdzienus, kā “ķermeņa plaknes”. Izrādās, ka ir gan labā, gan kreisā ķermeņa plakne. Iemācījos arī pati jaunas 

deju kustības.”                                                                                                                                                                      Skolotāja Aiva 

STUNDAS ĀRPUS SKOLAS SIENĀM 
R.Blaumaņa un J.Rozentāla memoriālajā dzīvoklī 

 

7.a klase pa vītņu kāpnēm devas uz 5. stāvu, kur Alberta ielas 12. nama 

devītajā dzīvoklī 28. februārī bija muzeja stunda pie rakstnieka R.Blaumaņa un 

gleznotāja J.Rozentāla. Skolēni vēlreiz atcerējās rakstnieka R.Blaumaņa 

noveles “Nāves ēnā” notikumus, hronoloģiski izstaigāja rakstnieka dzīves 

takas, kā arī ielūkojās gleznotāja Jaņa Rozentāla darbnīcā. 

Skolotāja Inita 

 

Klassiga astronoomiat uurimas 
20.veebruaril külastasime klassiga Läti Ülikooli juures tegutsevat astronoomiamuuseumi. 

Kuulasime ja vaatasime kosmose avarustesse ning tutvusime veel lähemalt planeetidega. Kuna 

koolis sel teemal oleme palju rääkinud, uurinud ning mänge mänginud, siis oli see külastus just 

ajakohane.  Vahest tundub meilegi, et teame juba päris palju, aga suureks rõõmuks oli jälle uusi 

teadmisi juurde saada ning teemakohastele küsimustele vastuseid saada. Muuseumitunni lõpul 

oli huvitav tutvuda meteoriitidega ning ühte neist ka käes hoida. See oli põnev ja vahva külastus! 

Õpetaja Ivika 

 

 

Koncertlekcijas  
Mēs, 3. klase, februārī bijām uz koncertu “Pa ceļam ar mūziku”. Šis koncerts man patika vislabāk no visiem iepriekš 

dzirdētajiem. Bija jautri. Vairāk atceros un vislabāk patika spoku vilciena mūzika. Pūtēju orķestris atskaņoja mūziku par 

vilcieniem, dirižabļiem, riteņiem, motociklu, kuģi, pat zirgu kā pārvietošanās līdzekli. Mūziķi atskaņoja riteņa dziesmu uz 

pavisam īsta otrādi apgriezta riteņa. Tā gan bija lieliska - pārsteigums, ka var kaut ko tādu atskaņot un izdomāt! 

Luīze B., 3. klase 

BAHS  JOPROJĀM  NEPĀRSPĒTS - tāda bija 3. koncertlekcijas “Mūzika Tev” tēma, kuru apmeklēja mūsu skolas 6.,7.b un 

8.klase VEF kultūras pilī. Vairāk uzzināt par vienu no izcilākajiem pasaules komponistiem Bahu, viņa dzīvi un radošo darbību 

palīdzēja interesants pasākuma vadītājas stāstījums, kā arī profesionālo mūziķu, kora, brāļu Petrausku, ģitārista Mārtiņa 

Čudara un deju kopas Buras uzstāšanās Baha mūzikas ritmos.  Interesants fakts - Baha mūzika tika Eiropā atzīta tikai 100 

gadus pēc viņa nāves.                                                                                                                                                        Skolotāja Helēna. 

 

Kino 
Vēl iepriekšējā mēnesī 5. klasei izdevās mācību procesu apvienot ar patīkamo– skatīties filmu 

"Zeme: viena brīnišķīga diena". Lai gan ceļojumos ir bijuši visi, tik skaistu dabu un tādu ainavu 

krāšņumu vēl neviens nebija redzējis. Filma lika aizdomāties par to, cik unikāla ir daba un , cik 

daudzveidīgi ir dzīvnieki, kuri dzīvo plašajos pasaules nostūros. 

Skolotājs Pēteris 

 



 

KLAŠU BALLĪTES 
Filmu nakts Valentīna dienā  

14.februārī 7.b klasei bija ikgadējā filmu nakts. Vakars sākās ar kopīgu 

vakariņu gatavošanu. Pēc vakariņām visi klasē noskatījās Ukrainas režisora 

Anatolija Grigorjeva filmu “Balss no pagātnes”, kas stāsta par talantīga ķirurga 

Alekseja dzīvi pēc neveiksmīgas operācijas, viņa attiecībām ar kinoteātrī 

sastapto meiteni, kurā viņš neatpazīst bijušo pacienti. Pēc filmas bija diskusija 

par meliem, to duālo dabu, par galveno varoņu rīcību. Tad tika spēlētas 

dažādas spēles. Šoreiz gulēt visi devās tikai pēc pusnakts. No rīta, kā ierasts, 

guļvietu sakārtošana, brokastu gatavošana, dažādas sportiskas aktivitātes un 

došanās mājās. 

Klases audzinātāja Inita 

Meteņu diena 
Meteņdienā ēd, spēlē spēles, priecājas, lielās. Tā arī mēs paši sacepām kalnu ar plānajām 

pankūkām, paši skaisti saklājām un noservējām galdu, paši ēdām “līdz acīm” un turpinājām 

pēcpusdienu ar dažnedažādām spēlēm. Ar gandarījumu varam sacīt - februāris, kaut arī ir 

visīsākais mēnesis, mums ir sagādājis milzīgu prieku!  

skolotāja Gunta 

Pankūku ballīte  
Februāri 3. klase noslēdza ar jautru Pankūku ballīti. To veltījām visiem februāra svētkiem – 

Draugu dienai, Meteņdienai un valsts diagnosticējošo darbu noslēgumam. Katrs pielika savu 

izdomu un darbu, lai taptu klases 

kopīgie svētki – daži nodarbojās ar klases rotāšanu, citi savukārt 

piemeklēja mūziku, rotaļu grupa rūpējās par kopīgajām izklaidēm, 

bija arī pārsteigumu sagatavotāji un galda servētāji. Protams, 

visnozīmīgākie šoreiz bija pankūku cepēji. Viņu uzdevums bija visai 

interesants, bet arī nogurdinošs – izcept labi daudz pankūku. 

 Prieks bja par bērniem, kuri mācēja gan interesanti saklāt 

galdu, gan parūpēties par pannām un ievārījumiem, arī traukus 

mācējām paši nomazgāt un klasi pēc svētkiem sakārtot. Mājās 

devāmies smaidīgi un priecīgi ar vārdiem “Kā man patika šī 

Pankūku ballīte”! 

Skolotāja Aiva 

SPORTA AKTIVITĀTES 
Hokeja spēli lūkojoties 

Februāris pilnīgi noteikti 4.b klases skolēniem saistīsies ar jauniem piedzīvojumiem un 

interesantiem notikumiem. Sirdī esam bērni - daži ar, daži bez atbildības. Ne vienmēr 

apdomājamies, kā jūtas līdzcilvēki, kad buksē sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas. Tāpēc 

ar klases biedriem un direktori vienojāmies, ka uz hokeja maču dosies tikai tie skolēni, kuri ir 

atbildīgi un nedara viens otram pāri. 15. februārī tikāmies arēnā Rīga uz hokeja maču starp 

Rīgas un Maskavas Dinamo komandām. Pirmais blieziens jau bija vārtos, un pēc pirmā 

puslaika rezultāts bija 5:2 rīdzinieku labā. Spēle bija drastiska, ļoti spraiga un interesanta. Ilgi 

gaidītā spēle nesa pamatīgu prieku, interesi, līdzpārdzīvojumu. Sirsnīgs PALDIES direktorei 

par sagādāto iespēju. Paldies Matīsa tētim, Krista un Aleksandra tēviem kuri apmeklējumu 

padarīja komfortablu visiem skolēniem. 

Skolotāja Gunta 



Mači tautas bumbā 
10. februārī mūsu skolas zēni atsāka dalību Zemgales priekšpilsētas 

skolu 2. semestra sacensībās. Pirmie - sacensības Tautas bumbā 

uzsāka 4. - 5. klašu zēni. Ziepniekkalna vidusskolā zonas sacensībās 

četru komandu konkurencē mūsu puiši ierindojās otrajā vietā uzvarot 

Rīgas 53. vidusskolas un Rīgas Pārdaugavas pamatskolas komandas, 

bet zaudējot Ziepniekkalna vidusskolai. Kopvērtējumā Zemgales 

priekšpilsētas 13 skolu konkutencē Rīgas Igauņu pamatskola izcīnīja 

4.-7. vietu. Komandā spēlēja: A. Grants 4.b, M. Ādamsons - Pedčenko 

4.a, L. Petrila 4.a, K. Kuklis 4.a, A. Krauze 4.a, E. Skeranskis 4.a, K. 

Kopštāls 5.a, T. Miķelsons 5.a, O. Opelts 5.a, G.E. Kālis. 

 
 

Otrā vieta Rīgā! 
Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības florbolā 6.-7. klašu grupā sākās ar zonas sacensībām Rīgas Angļu ģimnāzijā. 

Mūsu zēni uzvarēja Rīgas Angļu ģimnāziju ar rezultātu 9:0, Ziepniekkalna vidusskolu ar 8:2 un Rīgas 53. vidusskolu ar 8:0. 

Tas nodrošināja skolas komandas dalību nākamāja kārtā, kurā cīņa notika par Zemgales priekšpilsētas labākās skolas 

nosaukumu.  

Cīņā ar Ziemeļvalstu ģimnāziju puiši uzvarēja ar rezultātu 2:1. Uzvarot Āgenskalna Valsts ģimnāziju ar 4:3, Rīgas Igauņu 

pamatskola izcīnīja Zemgales priekšpilsētas skolu čempiona nosaukumu. Līdz ar to tika iegūtas tiesības piedalīties Rīgas 

skolu finālsacensībās. 28. februārī fināls risinājās Rīgas Juglas vidusskolā. Pēc izlozes mūsu puiši savā apakšgrupā sacentās  

ar Rīgas Iļģuciema vidusskolu, uzvarot to ar 2:1. Arī otrā spēlē zēni uzvarēja Rīgas 85. vidusskolu ar 3:1. Tas deva iespēju 

spēlēt finālspēli ar Rīgas Pļavnieku pamatskolu par 1. vietu. Pamatlaiks noslēdzās ar rezultātu 1:1. Bulīšos nācās piedzīvot 

zaudējumu. un līdz ar to Rīgas skolu vētrējumā Rīgas Igauņu pamatskolas komanda ierindojās 2. vietā, līdz ar to tika izcīnīta 

iespēja startēt Latvijas Skolēnu 73. spartakiādes finālsacensībās Ķekavā.  

Lielisko rezultātu visās trīs kārtās kaldināja: Emīls Gaujenietis, Nils Vanags, Gustavs 

Peisenieks, Aleksis Kārkliņš, Edgars Petuhovs, Marts Kumpiņš, Tomass Meri un Ādams 

Ādamsons - Pedčenko. 
Skolotājs Andris 

 


