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ZINĪBU DIENA 
2020./21.mācību gads ir sācies! Tik 

daudz jautājumu – vai mācīsimies 

klātienē vai attālināti, vai notiks 

pasākumi, vai vecāki varēs nākt uz 

skolu, no cikiem skola būs atvērta, 

ko darīt, ja piemetas iesnas un 

klepus – nākt uz skolu vai palikt 

mājās. Tik daudz jaunas iemaņas 

jāapgūst – roku dezinfekcija, 

skapīšu atrašana gaiteņos. Šis 

mācību gads ir īpašs, kad lielu 

uzmanību pievēršam drošībai un 

veselībai. Par to, kā mācīsimies, 

esam atbildīgi ikviens pats, bet uz 

daudzajiem “kāpēc” atbildes 

nenogurstoši katru dienu sniedz 

skolotāji. 

Pāri visam - ļoti esam noilgojušies 

viens pēc otra. Gribas satikties, 

aprunāties un vienkārši būt kopā. 

1.septembrī jauno mācību gadu 

uzsākām ar lielā skolas zvana 

skaņām, kuru iezvanīja mūsu 

devītklasnieki. Par pilntiesīgiem 

mūsu skolas skolēniem šogad 

kļuva24 pirmklasnieki, kuriem 

skolas lielākie skolēni piesprauda 

Igaunijas karodziņu krāsas lentītes, 

lai sajūt un saprot, kādā skolā 

mācās! Toties devītklasniekiem tika 

dāvātas somas ar skolas logo 

igauniskās krāsās, lai atcerētos 

savus skolas gadus Igauņu skolā 

Rīgā. 

Lai visai skolas saimei veselīgs 
mācību gads!



 
 
 

SKOLĀ VIESOJAS IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRIS 

28.septermbril kutsusime kooli 

improvisatsiooni  joonistusteatri 

“Zīmējumuteātris”, seda vahvat 

improvisatsiooni said tunda ja näha 1. 

ning 3.klassi õpilased. Selline tore 

külastus sai teoks tänu “Skolas soma” 

projektile. Joonistusteatrit juhib tore 

näitleja ning režissöör Varis Klausitajs, 

mis läti keeles Varis Kuulajat 

tähendab, see on vast vahva 

kokkusattumus. Tal olid kaasas 

kunstnik ja muusik, kes samuti 

aktiivselt etenduses kaasa lõid. Esiti 

saime kuulda vahvat eesti 

muinasjuttu “Kolm soovi” ning kaks 

muinasjuttu said lapsed hiljem Varise 

juhendamisel ise välja mõelda. 

Õpetajana meeldis jälgida laste 

valikuid erinevate probleemide 

lahendusel ja samuti tõdeda, et mida 

vanem laps, seda materiaalsemad 

soovid tulevad esile. Eks mõelge, 

mida Teie sooviksite, kui oleks 

võimalus teoks teha 3 soovi, ega vist 

vorsti nina külge ei sooviks. Nalja sai 

tegelaskujude nimede 

väljamõtlemisel ning loodan, et oma 

lastele nad kunagi nii keerulisi 

nimesid ei anna, nagu näiteks Jack 

Jonny Ken, kes armastab muusikat 

oma ema ja ilusaid autosid. 

Etendusest võtsime osa väga 

aktiivselt -tantsisime, laulsime ja 

joonistasime. Olime igati rahul sellise 

vahva võimaluse eest. 

1.klassi õpetaja Ivika

 

 
 
 

GARKALNES NAMDARA DARBNĪCĀ 

Septembrī 4. klase brauca uz 

Namdara darbnīcu, lai 

dizaina un tehnoloģijas 

stundā apgūtu koka 

apstrādes darbarīkus. 

Pati darbnīcas ēka celta no 

apaļiem brūniem baļķiem, 

visapkārt tai logi ar mazām 

rūtīm. Lielās koka durvis bija 

pavērtas un mūs gaidīja silta 

telpa ar krāsniņu vidū. Visur 

bija koks – lazdu un liepu 

krēsli, koka darbagaldi, 

plaukti. Par vīzes no koka mizu klūgām! 

Mums lika darīt vairākus darbus. Divatā izmēģinājām, ko 

nozīmē zāģēšana. Kopā ar saimnieku palielu malkas pagali 

mizojām ar slīmestu. No tā ieguvām katrs līdzi ņemšanai 

dekoratīvu vilnīti – ļoti skaists! Izmēģinājām arī grebt abru 

ar kaltu.  

Ap darbnīcu bija izvietotas dažādas no koka darinātas 

spēles. Tur mēs staigājām ar koka kājām jeb ķekatām, 

šūpojāmies lielās šupolēs, izmēģinājām virpināt koka 

vilciņus.  

Pēc gardām pusdienām ar pašceptajām desiņām un siltu 

ingvera tēju vasaras virtuvītē devāmies izklaidēties. Visi 

varēja izmēģināt braucienu pa trosu ceļu, kas gāja pāri 

dīķim un plostam. Blakus trosu ceļam bija sabūvētas 

nelielas mājiņas uz baļķiem. Pa tām varēja staigāt un 

spēlēties. Kokos bija iekārtas arī šūpoles un šūpuļtīkli. 

Interesanti bija braukt arī ar plostu. Mums tur ļoti patika! 

Tas bija tik jautri, tāpēc iesakām aizbraukt arī citiem! 

Paula Kauša, Luīze Berga 4.klase
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MIĶEĻDIENA  

Septembra nogalē tradicionāli atzīmējam Miķeļdienu, kas 
ir latviešu un arī igauņu ražas svētki. Tai par godu pie 
skolas ieejas veidojām Rudens saulīti no dārza veltēm. 
Ikviens varēja piedalīties ar paša atrasto, salasīto vai 

izaudzēto dārzā, mežā vai parkā. Saulītē lepni gozējās gan 
brūnie kastaņi un zīles, gan āboli, kabači un burkāni. Arī 
čiekuriem un smilgām bija sava vieta. Apaļo rudens saulīti 
košāku darīja dārzu puķes. 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
Darbu ir uzsākuši visi mūsu skolas pulciņi. Tradicionāli visi 
sākumskolas skolēni skolotājas Ligitas vadībā dzied korī un 
skolotājas Rūtas iedvesmoti dejo igauņu tautas dejas, bet 
pamatskolēniem ir iespēja piedalīties 4.-9.klašu korī.  
Darbojas arī mākslas pulciņi - 1. klasē to vada skolotāja Ivika, bet 
2.-4. klasē skolotāja Ieva.  
Pēc stundām varam skolas plašajā pagalmā braukt ar 
velosipēdiem riteņbraukšanas pulciņā, kuru vada skolotāji Lauma 
un Aleksandrs. 
Pamatskolēni kopā ar skolotāju Aivu uzsākuši darboties skolēnu 
pašpārvaldē un arī skolas vēstures pētniecībā. 

Aiva Plauča 
 

IEKĀRTOJAM KLASI 

5.a klasei septembris bijis laiks, kad 
iejusties jaunajā klases telpā. 
Sākotnēji patukšā klases telpa 
pamazām tiek padarīta par mūsu: 
grāmatu plaukts pamazām ticis 
piepildīts ar dažādām 
enciklopēdijām, atsevišķs plaukts 
atvēlēts arī galda spēlēm. 
Pateicoties vecāku atsaucībai un 
iedvesmojoties no blakus esošās 6. 
klases, 5.a klasei kopš septembra 
vidus ir arī savs atpūtas stūrītis. 
Klases aizmugurējo sienu drīz rotās 

arī mūsu klases faktu lapa, kurai 
informāciju noskaidrojām 
septembrī - rēķinājām klases 
skolēnu vidējo garumu, vidējo 
vecumu mēnešos, mājdzīvnieku 
skaitu un valodu zināšanas. 
Pārsteidzošākais atklājums laikam 
bija tas, ka 5.a klasē var atrast 12 
dažādu valodu pratējus, t. sk. pat 
ukraiņu, spāņu un 
korejiešu.                
Sirsnīgs paldies vecākiem par jauko 
atpūtas vietu, kā arī par grāmatām, 

spēlēm un rudens augļiem, kurus 
kārām mutēm baudām starpbrīžos! 

Skolotāja Katrīna Andersone

 



PIEDALĀMIES SABIEDRĪBAS 

INTERGRĀCIJAS FONDA PROJEKTOS 
“JAUNIEŠU DEMOKRĀTISKĀS SADARBĪBAS PLENĒRS” 

26. septembrī, 8:30 vairāku 
maztautību skolu audzēkņi iekārtojās 
ērtajos autobusa sēdekļos un devās 
ceļā. 

Pirmā apskates vieta - Siguldas pils. 
Kopā ar gidu izstaigājām pils 
teritoriju, kā arī noskaidrojām daudz 
interesantu faktu par tās vēsturi. Pēc 
tam devāmies apskatīt Siguldas 
luterāņu baznīcu un Valda Atāla pogu 
gleznu izstādi.  
Kad tas bija padarīts, devāmies 
atpakaļ uz autobusu, lai brauktu tālāk 
- uz Mores Kauju muzeju. Tur 
apskatījām kara tehniku, ieročus un 

ordeņus. Braucām apskatīt arī kara 
laika bunkuru, paēdām uz uguns 
vārītu kāpostu zupu un tad beidzot - 
tikām arī līdz viesu namam ''Bille''.  
Pēc vakariņām noklausījāmies Valda 
Atāla stāstus par mākslu, dzīvi un 
mūziku. Vakara noslēgumā 
saliedējāmies ar bērniem no citām 
skolām, pārrunājot dienas 
notikumus.   
Nākamais rīts sākās ar rīta rosmi, pēc 
kuras sekoja mūsu pašu gatavotās 
brokastis. Stunda atpūtas un atkal 
autobuss- dodamies ceļā.  
Līgatnes sanatorija bija pēdējā 
pietura pirms ceļa mājup. Izpētījām 

zem sanatorijas esošo Līgatnes 
bunkuru, kurš, kara gadījumā, tika 
paredzēts augstām amatpersonām 
Latvijas teritorijā. 
Pašās beigās, pirms braukšanas prom, 
visi sastājāmies aplī un pārspriedām, 
kas mums vislabāk patika šajā 
ekskursijā. Patiesi fantastisks 
brauciens ar skaistiem dabas skatiem, 
foršiem, jautriem un inteliģentiem 
jauniešiem, kuri nākotnē spēs dot 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijai kā 
izglītoti, patriotiski un zinātkāri 
cilvēki. 

Alise Mikelāne, 9.klase 

 

“TAUTU RAKSTU VIJAS” 
 

Septembrī uzsākām dalību 

Sabiedrības Integrācijas projektā 

“Tautu rakstu vijas”, kurā iesaistīti 

skolēni no mūsus skolas, O.Kalpaka 

Tautas daiļamatniecības 

pamatskolas, Bolderājas Mūzikas un 

mākslas skolas, Vangažu vidusskolas 

un Daugavgrīvas. 

 Pirmajā tikšanās reizē satikās un 

iepazinās visu projektā iesaistīto 

skolu skolotājas, bet otrā tikšanās 

norisinājās jau mūsu skolas telpās. 

Skolēnus ar latviešu rakstiem 

iepazīstināja Rīgas Latviešu biedrības 

pārstāvji no Sprīdīša skolas. Kopā ar 

Ernestu Spīču tautu rakstus varējām 

iziet, izlēkt un izdancot, bet ar 

Margitu Porieti līmēt garu rakstu 

jostu. Ar interesantu stāstījumu un 

faktiem par dažādu tautu 

ornamentiem dalījās Ilga Čekstere.  

Nākamās tikšanās tiek organizētas 

brīvlaika nedēļā. Tad visus projektā 

iesaistītos jauniešus igauņu dienā 

iepazīstināsim arī ar igauņu rakstiem 

un tradīcijām.  

Skolotāja Aiva Plauča 

 

 

 

 



KONCERTS SKOLĒNIEM “MŪZIKA TEV” 

Septembra sākumā 7., 8.b un 9.klašu skolēni un viņu 

audzinātāji Jūrmalā Dzintaru koncertzālē apmeklējām 

iepriekšējā mācību gadā paredzēto koncertlekciju no 

Mūzika Tev programmas PASAULE VAĻĀ.  

Koncertā skatījāmies un klausījāmies valstī atpazīstamus 

mākslinieku kolektīvus - LKA jaukto kori Sōla - diriģents 

Kaspars Ādamsons, grupu Carnival Youth, mūziķi Shipsea 

un J. Vītola konservatorijas stīgu instrumentu kvartetu. 

Muzikālo priekšnesumu starplaikā audio ierakstā savas 

pārdomas par dzīves mērķiem runāja skeletonists Martins 

Dukurs, režisors Dāvis Šmits un uzņēmēja, trenere Olga 

Kotova. 

Koncerts ļoti patika. Laiks bija silts un saulains. Pirms 

koncerta baudījām Dzintaru pludmales jūru un sauli. 

Daudziem no skolēniem tā bija lieliska iespēja pirmo reizi 

būt Dzintaru koncertzālē, kurā koncertē pasaules līmeņa 

mākslinieki. 

Skolotāja Helēna Rāzna

 

MĀCĀMIES ĀRPUS SKOLAS SIENĀM 

6. un 8.a klase skolēni devās mācību ekskursijā par valsts 

pārvaldi un varu Latvijā apskatot objektus Vecrīgā. Savos 

iespaidos dalās Luīze: "Mums ļoti patika. Devāmies apskatīt 

valsts pārvaldes vietas Rīgā. Mēs bijām pie Rīgas domes, 

Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministriju, Rīgas pili, Saeimu, 

Brīvības pieminekli un Latvijas Radio." Kārlim visvairāk 

patika aktivitātes Doma laukuma, viņš atklāja, ka tur kādreiz 

bija lībiešu kapi. 

Skolotājs Pēteris Plakans

 

Lai popularizētu igauņu valodu, Igaunijas institūts ik gadu rīko Igauņu 

valodas nedēļu, kas šogad norisinājās 21.-27.septembrī un bija veltīta 

ēdienu nosaukumiem. Igauņu valodas skolotājas stundās mācīja saviem 

audzēkņiem un aicināja arī viņu vecākus apgūt jaunus vārdus. Kopīgi 

tika izveidota bilžu ābece.  

Aktīvākie vecāki savas zināšanas par pārtikas produktiem varēja 

izmēģināt, spēlējot Kahoot spēli. 

 

 

 

VISPASAULES IGAUŅU VALODAS NEDĒĻA 

ÜLEILMNE EESTI KEELE NÄDAL 



SPORTA NOTIKUMI 
FUTBOLS 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības 

8.septembrī uzsāka 4.- 5. klašu zēni futbolā. Mūsu skolas 

komanda pirmajā spēlē tikās ar Ziepniekkalna vidusskolas 

komandu un piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 4 : 1. 

Nākošajā spēlē ar Rīgas 95.vidusskolu mūsu zēni cīnījās 

neizšķirti 2 : 2. Rezultātā apakšgrupā tika izcīnīta 2.vieta. 

Rezultatīvākais spēlētājs mūsu komandā bija Arnis Krauze 

ar diviem gūtajiem vārtiem. Komandā spēlēja: Arnis Krauze, 

Rasmus Magnus Apinis, Linards Petrila, Aleksandrs Grants, 

Viljams Marks Jermaks, Krists Mazurs un Matīs Šterns. 

Rīgas Zemgales priekšpilsētas skolu sacensības 

30.septembrī Šampēterī 8. – 9.klašu grupā sacentās ar 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas komandu un līdzvērtīgā 

spēlē piedzīvoja zaudējumu ar 1 : 0. Otrajā spēlē nācās 

spēlēt pret Rīgas 53.vidusskolu. Šajā spēlē mūsu 

komanda bija pārliecinoši pārāka un uzvarēja ar 

rezutātu 2 : 1. Komandā spēlēja: Jānis Sproga, Kristaps 

Osvalds Kociņš, Nils Vanags, Gustavs Peisenieks, 

Aleksis Kārkliņš, Edgars Petuhovs, Tomass Meri, Marts 

Kumpiņš, Dāvids Pušpurs, Oskars Kilks un Markuss 

Misa. 

Latvijas skolu olimpiskās dienas 

pasākumā 18. septembrī Rīga Igauņu 

pamatskola piedalījās basketbola 3x3 

turnīrā 8.-9. klašu grupā. Zēnu starts 

šajā turnīrā bija ļoti veiksmīgs. 

Pirmajā apakšgrupas spēlē pret Teikas 

vidusskolu gan tika piedzīvots 

zaudējums, bet tālākās četrās spēlēs 

mūsu zēni uzvarēja Rīgas 

28.vidusskolu, Rīgas  Ziepniekkalna 

vidusskolu, N. Draudziņas 

vidusskolu un Rīgas Angļu 

ģimnāziju. Tas nodrošināja dalību 

sacensību finālā, kurā atkal nācās 

spēlēt pret Teikas vidusskolu. 

Finālspēlē nācās piedzīvot 

zaudējumu vēlreiz, izcīnot otro 

vietu. Komandā spēlēja: Roberts 

Čaunāns, Oskars Kilks, Edgars 

Petuhovs un Edvards Zvirgzdiņš.

 

ORIENTĒŠANĀS un ROGAININGS 

Mūsu skolas komanda 30. septembrī piedalījās Latvijas 
skolu kauss sacensībās orientēšanās Baložos. Madara un 
Rūdolfs palika ārpus pusfināla, jo ļoti cieši bija dalībnieku 
rezultāti. Rūdolfs atpalika no līdera tikai 4 min. Ādamam 
drusku nepaveicās, jo neatrada vienu punktu. Edvards 
nostartēja lieliski. Bija pirmais savā grupā gan kvalifikācijā, 
gan pusfinālā, gan finālā. Oskars kvalificējās pusfinālam. 
Bet pusfinālā palika septītais. Tikai 4 sekundes līdz sestajai 
vietai, kas kvalificējās finālam. Kopvērtējumā Rīgas Igauņu 
pamatskola tika augstajā 21.vietā no 68 skolām. Komandā: 

Oskars un Rūdolfs Gilli, Ādams Ādamsons Pedčenko un 
Edvards Zvirgzdiņš  

Ilze Gilla 
 

Mūsu audzekņu mamma Ilze Gilla ar skolas orientieristu 

komandu piedalījās Rīgas skolu sacensībās Mežaparkā. 

Edvards Zvirdzdiņš, Ādams Pedčenko, Rūdolfs Gills un 

Karlīna Utkina U 14 vecuma grupā ierindojās pirmajā vietā, 

apsteidzot Salas vidusskolu, Siguldas Valsts ģimnāziju, 

Jēkabpils 3. vidusskolu. Apsveicam! 

Lappusi sagatavoja skolotājs Andris Lukss 

BASKETBOLS 3x3 

MAZĀKUMTAUTĪBU  

SPORTA 

SPĒLES LSPA SPORTA 

CENTRĀ 


