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Paju õnne, Eestimaa! 
24.februārī visa skolas saime svinējām Igaunijas 98.dzimšanas dienu. Viss rīta cēliens tika veltīts igauņu 

filmām. Pamatskolēni skatījās visjaunāko Igaunijā tapušo vēsturisko filmu „1944“, sākumskolēni – „Arabellu 

– laupītāju meitu“ un „Laupītāju Martinu“, bet paši mazākie, pirmklasnieki, laiku pavadīja datorklasē 

multiplikācijas filmu gaisotnē.  

Pēc filmu rīta sekoja svinīgas dzimšanas dienas runas un kopīgi dziedāta valsts himna. Svētki būtu 

neizdevušies, ja nebūtu koncerta. Šogad tam gatavojāmies veselu nedēļu. Projektu nedēļas laikā tapa 

dažādi teatrāli priekšnesumi, izmantojot igauņu literārās un tautas pasakas, stāstus, nacionālo eposu. Bija 

interesanti vērot tik dažādos priekšnesumus gan igauņu, gan latviešu valodā! 

 

Svētki Latviešu biedrības namā 
24.februārī Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā Tõnis Nirk ar kundzi rīkoja Neatkarības dienai veltītu 

pieņemšanu. Šogad tā norisinājās Latviešu Biedrības nama Zelta zālē. Uz pasākumu tradicionāli tiek aicināti 

citu valstu vēstnieki, Latvijas valsts amatpersonas, valdības locekļi, uzņēmēji, kultūras darbinieki, igauņu 

kultūras biedrības pārstāvji un daudzi citi, kas savā ikdienā vai darbā saistīti ar Igaunijas valsti, pārstāvot to 

Latvijā. Pasākums iesākās ar Vēstnieka kunga uzrunu un Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces 

apsveikumu. Klāt bija arī mūsu skolas pamatskolas meiteņu koris, kas izpilīja Igaunijas un Latvijas himnu.  
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Jaan Poska izstādē 
Par godu Igaunijas valsts svētkiem, Latvijas 

Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā atklāja 

Igaunijas valstsvīra un politiķa Jaan Poskam veltītu 

vēsturisku izstādi. Jaans Poska savulaik ir bijis cieši 

saistīts ar Latviju. Dzimis Igaunijā, bet pagājušo 

gadsimtu mijā, tāpat kā daudzi tā laika igauņu 

jaunieši, mācījies Rīgas Pareizticīgo Garīgajā 

seminārā. Pēc garīdzniecības studijām mācības 

turpinājis Tartu Universitātē, apgūstot  jurisprudenci. 

Nodibinoties Igaunijas valstij, kļuvis par ārlietu ministu un parakstījis valstiski svarīgu dokumentu - miera 

līgumu ar Krieviju.  

Pasākumā Akadēmiskajā bibliotēkā runas teica Igaunijas vēstnieks, bibliotēkas vadītāja, Garīgā semināra un 

ārlietu ministrijas pārstāvji. Piedalījāmies arī mēs – 8.klase kopā ar audzinātāju un vēstures  skolotāju, kā arī 

igauņu valodas skolotājas un skolas direktore. Arī mums ir jāiepazīst Igaunijas vēsture un tās veidotāji. Jo 

īpaši svarīgi iepazīt to cilvēku likteņus, kas sasitīti ar Latviju un Rīgu. 

„Estonia“ teātra jubilejas izstādē 
Februāra sākumā skolēnu pašpārvaldes pārstāvji piedalījās 

„Estonia“ teātra jubilejas izstādes atklāšanā. Visu mēnesi 

Latviešu biedrības namā bija skatāmas gleznas ar igauņu 

mūziķu, diriģentu, mākslinieku portretiem. Tās uz Latviju bija 

atvedusi „Estonia“ teātra biedrība Jura Žīgura vadībā, 

sadarbojoties ar Edamson-Erika mākslas muzeju un Igaunijas 

vēstniecību Latvijā. Izstāde nebija liela un plaša, bet tomēr 

jauki, ja kāds mazs gabaliņš no Igaunijas ir pieejams arī Rīgā. 

Tikšanās ar Piret Raud 
Mēneša pēdējā nedēļas nogalē Ķīpsalas hallē notika Lielā 

grāmatu izstāde. Šogad tā piesaistīja mūsu uzmanību ar to, ka 

sestdienas pēcpusdienā notika igauņu bērnu grāmatas „Princese 

pa pastu“ atklāšanas svētki un tikšanās ar tās autori Piretu 

Raudu. Lai latviešu publika saprastu autores teikto, pasākumā 

piedalījās arī grāmatas tulkotāja Maima Grīnberga. Visus stāstus 

jauki kopā salika izdevniecības „Liels un mazs“ redaktore Inese 

Zandere. Tā kā grāmata par princesēm vairāk domāta mazām 

meitenēm, tad, jautrā noskaņā un princeses kroni galvā, stāstus 

no tās lasīja aktrise Inga Alsiņa. Pasākumā mūsu skola tika arī pie 

sava grāmatas eksemplāra ar autores ierakstu un arī Ineses 

Zanderes solījumu uz skolu atvest pavisam īstus igauņu bērnu 

rakstniekus un dzejniekus.  



Ciemiņi no Igaunijas 
Tieši pirms Igaunijas valsts svētkiem skolā viesojās Võru Fr.Kreitzvalda pamatskolas 5.klases skolēni. Viņi pie mums 

pavadīja divas dienas. Ciemiņiem parādījām Rīgu un kopīgi apmeklējām hokeja spēli. Igauņu biedrības zālē sniedzām 

pirmssvētku koncertu, kurā igauņu bērni dejoja, bet mūsu pamatskolas koris dziedāja. Kopīgi ar igauņu mūzikas 

skolotājas akordeona pavadījumu gājām rotaļās. Arī otrajā dienā, ko ciemiņi pavadīja skolā, piektās un sestās klases 

skolēni gaitenī gāja jautrās rotaļās, bet no rīta rādīja savus teātra priekšnesumus. Tagad Võru skolēni gaida mūs 

ciemos. Maija beigās uz Dienvidigauniju divu dienu ekskursijā brauks 5.un 6.klases skolēni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METEŅI - VASTLAD 

Ziema šogad silta un nav mūs lutinājusi ar sniegu. Tāpēc pavasara sagaidīšanas svētki – 

Meteņi sanāca pavisam īsi un silti bez sniega priekiem ārā. Tos atzīmējām skolā ar lielo 

Meteņa konfekšu ķeršanu. Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji no 8.klases sagādāja 

pārsteigumu mums visiem. Kā 

tas izskatījās, var redzēt 

bildēs, bet labi, ka nevar 

dzirdēt! Tas viss izskatījās tā – 

konfektes, mazliet ūdens un 

MILZĪGI SKAĻI saucieni, 

spiedzieni! Slapji, bet laimīgi! 

Abas 3.klases vēl rīkoja 

Meteņu dienas konkursu un 

izmēģināja spēkus igauņu 

tradicionālo vilciņu griešanā un nogaršoja gardos Meteņu rausīšus ar putukrējumu. 

Informāciju par Igaunijas dzimšanas dienas pasākumiem apkopoja skolotāja Aiva 



PROJEKTU NEDĒĻA 

 

15.-18.februārī skolā norisinājās projektu nedēļa. Šī gada tēma – igauņu literāro darbu iestudējumi. Veselu nedēļu 

lasījām, pētījām igauņu pasakas, stāstus un dzejoļus. Gatavojām lelles, tērpus, dekorācijas. Domājām par tekstu un 

mūziku. Izgatavojām afišas, ko piestiprinājām pie klašu durvīm. Daudzi šajā nedēļā devās uz īstiem teātriem izpētīt 

aizkulišu dzīvi, arī tuvāko pilsētas bibliotēku un Kinostudiju. Laiks paskrēja nemanot. Visu, kas iemācīts varējām kopīgi 

vērot 24.februārī Neatkarības dienas koncertā. Ko bijām sagatavojuši? 1.klase rādīja Lotes deju un dziesmu, 2.klase – 

leļļu teātri no A.Kivirehka stāsta par Desiņu, 3.a klase – leļļu teātri par nerātniem zaķēniem, 3.b uzveda L.Tungal 

dzejoļus, 4.klase rādīja leļļu teātri par Jussike un draugiem, 5.klase – ainas no Kalevipoega un Lindas dzīves, 6.klase 

uzveda Naksitrallīšus, bet 7.klase rādīja jautrus atgadījumus Madlēnas skolas dzīvē no „Kakas un pavasara“ un 8.klase 

– igauņu tautas pasaku par mežacirtēju.  

3.a klases viedoklis – ja būtu jādala vietas, tad pirmo vietu iedalītu 7.un 5.klasei, otro – 8.klasei, bet 3.vietu piešķirtu 

pašiem mazākajiem – pirmklasniekiem. 

 

1.un 3.a klase BIBLIOTĒKĀ „ZEMGALE“ 
Ko darījām? Šūpojāmies uz „dīvainiem“ koka krēsliem, skatījāmies, kas 

interesants atrodams “Lasāmkokā“, klausījāmies, pildījām uzdevumus, 

iepazināmies ar bibliotēku un bibliotekārēm. 



5.klases PROJEKTU NEDĒĻA 
5.klases Projektu nedēļa bija raiba un pasākumiem bagāta. Nedēļas laikā gatavojām dekorācijas un iestudējām 

igauņu tauta eposa „Kalevipoegs” fragmentu „Kalevs un Linda”, godinot igauņu tautas literatūru, leģendu un ģimenes 

vērtības. Pirmdien devāmies uz 1991.gada barikāžu muzeju. Trešdien mūsu ceļš veda uz animācijas filmu darbnīcu 

„MultenKulten”, kur paši veidojām savas animācijas filmas. Protams, sākumā ievadlekcija un instruktāža par to, kā 

top animācijas filma, kā strādāt ar aparatūru un ieteikumi. Grupās tika sagatavoti scenāriji un veidoti tēli. Tad bērni 

paši strādāja ar speciālām iekārtām. Visbeidzot skaņu operators palīdzēja ierunāt balsis un skaņas. Bērniem ļoti 

patika. Ceturtdien un piektdien bijām kopā ar Igaunijas skolas bērniem – dziedājām, dejojām un gājām rotaļās. 

Ceturtdien kopā apmeklējām lielisko hokeja spēli, kurā emocijas sita augstu vilni.  

                   Skolotāja Ilze 

9.klases PROJEKTU NEDĒĻA 
9.klase izmantoja Projektu nedēļu, lai gatavotos 9.klases noslēguma eksāmeniem. Pirmdien kopā ar 5.klasi devāmies 

mācību ekskursijā uz 1991.gada barikāžu muzeju. Ļoti iespējams, ka dzirdētā informācija palīdzēs vēstures eksāmenā. 

Šīs nedēļas ietvaros arī rakstīts VPD dabaszinātnēs. Brigita apmeklēja hokeja spēli un dziedāja korī, sagaidot un 

sveicot Igaunijas skolas viesus.                                                                                                                                    Skolotāja Ilze 

LEĻĻU KINO 
3.a klasei bija lieliska iespēja 

braukt uz Šmerli, kur atrodas 

slavenā Rīgas Kinostudija. 

Tur pavisam necilās telpās 

top mūsu lieliskākās leļļu 

animācijas filmas. Kādas 

izskatās multenīšu lelles 

„dzīvajā“, kā tās kustas un 

runā, mums stāstīja paši 

multfilmu veidotāji. Arī paši 

mēģinājām skicēt savas lelles un pēc tam tās arī salipināt un izveidot plastilīnā. 

Visvairāk gan visiem patika piedalīties multfilmu veidošanā. Tās gan iznāca pavisam 

īsas. Tomēr tagad mums ir priekšstats, cik ilgs darbs ir jāiegulda, lai lelles ekrānā 

kustētos! Vislielākas pārdzīvojums tomēr pāri visam – mūsu darbošanos divu stundu 

garumā filmēja LNT! Uz īsu brīdi kļuvām par filmu zvaigznēm. Interesants pasākums, 

noteikti iesakām arī citiem!                                                                             Skolotāja Aiva 



EKSKURSIJA NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ 
Otrdien, 16.februārī, 8.klases skolēni devās ekskursijā uz Nacionālo 

teātri. Pie kasēm mūs sagaidīja lieliskā teātra vēstures pārzinātāja, 

ilggadējā teātra literārās daļas vadītāja Rita Melnace, kura Zelta zālē 

izstāstīja interesantākos ēkas vēstures faktus – lai neitralizētu plūstošās 

smiltis, teātra pamatos guldīti 1493 ozolkoka pāļi; ēkas būve sākta 

1899.gada jūnijā, bet teātris darbu uzsācis jau 1902.gada 15.septembrī 

ar A.Ostrovska lugu “Sniegbaltīte”. Visas ēkas un skatuves iekārtu 

kopējās izmaksas bijušas 344964 rubļi un 21 kapeika. 1918.gada 

18.novembrī teātra ēkā tika proklamēta Latvijas Republika; par teātra 

direktoru 1921.gada rudenī uz četriem gadiem kļuva dzejnieks un 

dramaturgs Rainis.  

Tālāk devāmies apskatīt teātra telpas. Apskatījām garderobi, pasēdējām 

skatītāju zālē, ielūkojāmies aizkulisēs un dekorāciju noliktavās, redzējām, 

kā top rekvizīti, kā šuj un pāršuj tērpus. Palūkojāmies uz skatītāju zāli no 

skatuves, uz kuras jau bija izvietotas dekorācijas vakara izrādei “Raiņa 

sapņi” (rež. K. Serebreņņikovs). Redzējām, kā vakara izrādēm tiek 

sagatavotas gan Aktieru zāle, gan Jaunā zāle. Ielūkojāmies ģērbtuvē 

Nr.9, kurā kādreiz izrādēm gatavojās leģendārais aktieris Kārlis Sebris. 

Ekskursija Nacionālajā teātrī apstiprināja Raiņa reiz teiktos vārdus: 

“Māksla nav bauda, bet darbs, jo ir sevis pacelšana.”                                                                  

                                                                                                        Skolotāja Inita 

TEĀTRĪ 
Dzīvē ideāli ir būtiski. Tieši par to arī stāsts Jaunajā Rīgas teātrī, kur mēs - 8.klases skolēni - svētdien, 28.februārī, 

noskatījāmies Māras Zālītes lugu (dramatisko poēmu) “Pilna Māras istabiņa”. Režisore Inese Mičule drosmīgi un neparasti (izrādē 

daudz spēcīgu metaforu, daudz ironijas) kopā ar aktieriem Andri Keišu (Miķelis), Gati Gāgu (Niklāvs), Vili Daudziņu (Indriķis), Elitu 

Kļaviņu (Madara) un citiem meklē atbildes uz ļoti būtiskiem jautājumiem: kas dara cilvēku stipru? kas padara cilvēku vāju? kas ir 

dzīves patiesie ideāli, būtiskākās vērtības? ko nozīmē atbildība par savu dzīvi? 

Izrādē daudz skaudras patiesības - neatkarības laiks Latvijā kopumā cilvēkus nav mainījis uz labo, ir izniekotas tautai dāvātās 

iespējas radoši sevi parādīt, liela daļa kļuvuši par pašlabuma meklētājiem. 

Izrādes gaitā sapratu, ka tik labas īpašības, kā labsirdība, izpalīdzība un centība, var radīt arī ļaunumu. Ir cilvēki, kas dzīvo, 

izmantojot citu labvēlību, tādējādi paši zaudējot savas rīkošanās spējas. Par vainīgu var uzskatīt cilvēku, kurš piedāvā nemitīgu 

izpalīdzību, kā arī cilvēku, kurš to izmanto. 

Daudzi izrādes pēcgaršu raksturo kā rūgteni skumju. 
Bet, personīgi man, tieši šis rūgtums dod skaidrāku skatījumu uz mūsdienu sabiedrību, aicina pievērst uzmanību cilvēku 

darbībai, zinot iespējamos iznākumus, kas attēloti izrādē. Labāk sajust rūgtumu kā izrādes pēcgaršu, nekā piedzīvot to realitātē. 
Elizabete Grīnberga, 8.klase 

SPORTS 
23.februārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā norisinājās florbola sacensības zēniem 8.-9.kl. grupā. Mūsu skolu 

pārstāvēja: Vildžūns Toms, Žubulis Emīls, Gerve Alfrēds, Polomošnovs Genādijs Raitis (8.kl.) 

Demidovs Emīls, Zālītis Toms Aksels, Zemzāle Artūrs (9.kl.).  Spēlē ar 53.vidusskolas komandu puiši 

zaudēja ar rezultātu 6:1, savukārt pret Rīgas Angļu ģimnāzijas florbolistiem mums izdevās noturēt neizšķirtu 0:0. Tā 

kā šī komanda bija pretendente uz uzvaru kopvērtējumā, mums šī savstarpējā spēle bija panākums!            

Skolotāja Evita 
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