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Februāris Rīgas Igauņu pamatskolā ir īpašs mēnesis, jo 

svinam Igaunijas neatkarības dienu. Šogad tas pagāja zem 

simtgades zīmes.  

Visu mēnesi izjutām pastiprinātu interesi no Igaunijas un 

Latvijas medijiem. Igaunijas televīzija veidoja vairākus sižetus 

par skolu un skolotājiem, filmēja kori un dejotājus gan skolā, 

gan koncertā. Arī Latvijas televīzija izrādīja interesi par 

Igaunijas svētku atzīmēšanu. Interviju sniedzām arī Latvijas 

Avīzei, stāstot, ar ko atšķiras mūsu skola no citām. Un 

visbeidzot - kopā ar mūsu skolēnu iedziedāto „Palju õnne, 

kallis Eesti!” Igauniju varēja sveikt ikviens, kurš pieslēdzies 

populārajai Facebook lapai.  

 

KONCERTS CĒSĪS 
17. februārī apaļš ducis ceturtās klases 

dejotāju devās uz Cēsīm, lai piedalītos koncertā 

Vidzemes koncertzālē. Līdzi brauca deju 

skolotāja Lelde, kā arī skolotājas Aiva un Līga. Tā 

bija iespēja uzstāties jaukā vietā, turklāt 

nozīmīgā pasākumā – Baltijas valstu pūtēju 

orķestru koncertā, kas veltīts Lietuvas, Igaunijas 

un Latvijas simtgadei. Koncertā uzstājās pūtēju 

orķestri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, 

Lietuviešu biedrības dejotāji u Cēsu dziedošo 

meiteņu kvartets. Izskatījāmies patiešām labi! To 

apliecina arī daudzās fotogrāfijas. Un, lai gan daudziem 

vecākiem sestdien nebija viegli nogādāt savu atvasi un vēl kādu 

dejotāju uz Cēsīm un atpakaļ, viņiem noteikti bija prieks bērnus 

redzēt dejojam šajā koncertzālē, un PALDIES par viņu atbalstu! 

Bērni jutās lepni par tautas tērpiem, savu dejotprasmi, bet 

noslēgumā īpaši priecājās par fotografēšanos kopā ar Igaunijas 

vēstnieku un trim krāsainiem kliņģeriem Baltijas valstu karogu 

krāsā!                                                                                       Skolotāja Līga 

http://boonused.org/eesti-100/


 

KONCERTS RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ 
21.februārī Igauņu skola bija uzaicināta uz Igaunijas 100.dzimšanas dienas un Latviešu biedrības 150.dzimšanas dienas 

koncertu. Tajā kopā ar igauņu dejotājiem no Kose ģimnāzijas piedalījās 5.a klase ar dziesmām igauņu un latviešu valodā, kā 

arī igauņu tautas dejām. Klātesošos sveica Guntis Gailītis, Juris Žīgurs, Igauņu biedrības ilggadējā priekšsēdētāja Perja 

Svārpstiņa, skolas direktore Urve Aivare. Uzstājās arī Austrālijas Igauņu biedrības pārstāve un Lietuvas Igauņu biedrības 

vadītāja. Koncertu pieredze noderēja mums it labi! 

 

SVINĪBAS SKOLĀ 

 Igaunijas dzimšanas dienu skolā atzīmējām 23.februārī. Jau iepriekš skola tika 

saposta svētkiem. Jauki, ka pat ēdnīcā uz galdiņiem rotājās simtgades logo, ko 

pagatavoja skolēnu pašpārvaldes meitenes! 

 Lai svinīgi iesāktu dzimšanas dienas rītu, visi pulcējāmies skolas pagalmā, lai ar 

līdzpaņemtām svecītēm izveidotu 100.gadadienas logo sniegā. Iznāca maziņš, 

kā pati Igaunija, tomēr aizdegts, lai to aplūkotu un pamanītu visi! 

 Skolēnu pašpārvalde palīdzēja noorganizēt sākumskolas klasēm viktorīnu par 

Igauniju. Enija no 8.klases sagatavoja jautājumus, bet pārējie pārraudzīja klasēs 

notiekošo. 

 Katras 1.-4.klases gudrākie un veiksmīgākie Igaunijas faktu pārzinātāji nokļuva 

skolas viktorīnā. Tur nācās mēroties gudrībā visiem kopā komandās no 1. līdz 

4.klasei. Uzvarēja komanda „Rukkililled” (Elīza 1.klase., Oskars 2.a klase, 

Timotejs 2.b klase, Oskars 3.klase, Ādams 4.klase), kuri no skolas direktores 

rokām saņēma diplomus, bet Igaunijas vēstnieks pasniedza plakātus, kas 

veltīti Igaunijas simtgadei. Prieks bija arī par līdzjutējiem, kuri aktīvi centās 

iesaistīties, vēloties teikt priekšā klases biedriem. 

 23.februāris šogad izcēlās ar kādu īpašu faktu – tā bija aukstākā šīs ziemas 

diena. Tāpēc paredzētā orientēšanās pamatskolēniem pa Rīgas pilsētas 

igaunisko vietu izpēti izpalika. Nācās skolā uz vietas rīkot konkursu, kurā 5.-

9.klašu skolēniem bija doti vairāki uzdevumi, ar kuru palīdzību jāiepazīst ar 

igauņiem saistītās vietas Rīgā. Arī šeit izvirzījām apbalvošanai čaklākos, 

veiksmīgākos un rūpīgākos darbu darītājus. Tā bija 7.klase, kas par īpaši 

veiksmīgi padarīto darbu, varēja mieloties ar Igaunijas 100.gadadienas 

konfektēm. 

 Svētku dienas kulminācija – koncerts. To apmeklēja Igaunijas vēstnieks Tenis Nirks, dāvinot mums enciklopēdiju par 100 

svarīgākajiem notikumiem Igaunijā. Šajā dienā 2.stāvā atklājām arī izstādi „Igauņu Rīga cauri gadsimtiem”, kuru varēs 

aplūkot līdz maija mēnesim. Tika izsludināts arī konkurss – nofotografēt pēc iespējas vairāk kultūrvēsturiskos objektus ar 

noteikumu, ka fotogrāfijā jābūt redzamam Igaunijas karodziņam vai vismaz tā krāsām.                                     Skolotāja Aiva 

 



 

PALJU ÕNNE, KALLIS EESTI! 
Igaunijas dzimšanas dienas svinības 23.februārī vairākiem mūsu skolēniem 

beidzās ar pasākumu Igaunijas vēstniecībā. Firma Latvenergo, vēlēdamies sveikt 

kaimiņu valsti jubilejā, organizēja savdabīgu akciju „Dziedi kopā ar mums!” Skolēni 

kopā ar mūzikas skolotāju Ligitu jau divas nedēļas iepriekš devās uz ierakstu studiju, 

kur iedziedāja slaveno dzimšanas dienas dziesmas singlu. To varēja atskaņot 

Facebook mājas lapā un dziedāt kopā ar mūsu skolēniem ikviens, kurš vien vēlējās. 

Bet 23.februārī kopā ar firmu Latvenergo un citiem interesentiem devāmies uz 

vēstniecību, kur dziedājām jau visi kopā un cienājamies ar svētku kūku. 

 

24.VEEBRUAR - EESTI SÜNNIPÄEV 
 

Igaunijas dzimšanas dienu 24.februāri katrs atzīmējām savās mājās. Tomēr 

īpaši šo dienu atzīmēja mūsu skolas direktore Urve Aivare. Viņa kopā ar 1500 

citiem uzaicinātajiem viesiem piedalījās Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas 

svinīgajā pieņemšanā, kas norisinājās Tartu Igaunijas Nacionālajā muzejā. Tāds 

gods mūsu skolai tika parādīts pirmo reizi.  

Kersti Kaljulaida viesojās arī Rīgā, kur 27.februārī operā norisinājās Estonia 

teātra viesizrādes. Tur ar prezidenti bija iespēja tikties un nofotografēties arī 

visām igauņu valodas skolotājām. Tagad gan varam teikt, ka svinības noslēgušās! 

 

VASTLAPÄEV - METEŅI 
 

13.februārī Meteņus skolā svinēja 1.klase. Ārā rīkojām sacensības ar ragaviņām, braucām no kalna, lasījām stundā par 

Meteņdienas tradīcijām Latvijā. Bet igauņu valodas stundā svinējām igauniskos Meteņus, ēdot vastlakuklid – Meteņdienas 

rausīšus. Tas bija jautrs un neaizmirstams piedzīvojums. Bērni par to vēlāk stāstīja tika aizrautīgi, ka mammas pēc 

pieprasījuma bija spiestas iemācīties izcept Vastlakuklid arī mājās!  

Skolotāja Aiva 

 

 

20.februārī 2.a, 3. un 4.klase devās uz Rīgas Latviešu Biedrības namu, lai uzzinātu vairāk par Meteņu tradīcijām Latvijā. 

Tomēr latvieši nebija vienīgie, kas senāk svinējuši šos svētkus. Savas tradīcijas ir gan krieviem, gan igauņiem! Mums stāstīja 

par Meteņu nozīmi, kā arī salīdzinājām dažādu tautu Meteņu tradīcijas. Izpētījām dažādas Meteņu maskas, kas bija ļoti 

interesantas un skaistas. Kad runas noklausītas un izrunātas, tad izspēlējāmies dažādas rotaļas un atbildējām uz daudziem 

jautājumiem, no sirds dziedājāmun lielījāmies. Pasākums bija aizraujošs! Dabūjām arī saldās balvas – šokolādes konfektes ar 

zīmīgu nosaukumu “Maska”! 

                                                                                      Skolotājas Ivika un Līga 

 

 



2.a KLASSI KÜÜNLAKUU 
Sel aastal oli veebruar meie klassil väga töine ja kiire. Põhiliselt 

oli see seotud Eesti Vabariigi 100 aastapäevaga, aga mahtus sinna 

ka muid toredaid ettevõtmisi. Väga vahva traditsioon on meie klassi 

vanemate jutud ning lood oma töödest ja tegemistest. Veebruaris 

käis meil külas Rasmuse isa, kes kunagi koos Rasmuse emaga 

Aafrikas vabatahtlikutena tööd tegid. Kohtumine oli nii põnev, et 

arvan oleks veel kaua võinud seda kuulata. Loodan, et mõnegi 

õpilase pani see mõtlema oma ümbritsevasse ellu ning 

väärtustesse.  

Küünlakuul kaunistasime klassi, rääkisime Eestimaast ja 

eestlastest väga palju. Oli põnev ja huvitav kuu!  Eesti sünnipäeva 

tähistasime suursuguselt ja meeldejäävalt.  Eesti Vabariigi 

sünnipäevaks valmis ka meie kingitus Eestile – 100 sõna Pikal Hermanil.                                                                                             

Õpetaja Ivika 

EKSKURSIJAS PROJEKTU NEDĒĻĀ 
3.KLASE 
Projektu nedēļas laikā 3.un 2.b klases skolēni pabija Tērvetes dabas parkā. Tur mūs ļoti laipni sagaidīja dabas parka 

darbinieki. Mācību stunda piesnigušajā mežā notika katrai klasei atsevišķi. Pēc tam mēs sapulcējāmies rūķu namiņā un pie 

iekurta pavarda baudījām dažādas zāļu tējas. Pavisam interesanti šķita tas, ka jaunās Rūķu pilsētas mājas, kuras mēs 

pusuzceltas redzējām 2.klasē, tagad bija pabeigtas un iekārtotas. Skraidīšana un dauzīšanās pa šo jaunuzcelto Rūķu ciemu 

bija neatņemama ekskursijas sastāvdaļa, kā arī siltas tējas baudīšana un desiņu cepšana ugunskurā.   

Skolotāja Ieva                     

4.KLASE 
6. februārī mēs braucām uz Botānisko dārzu. Redzējām vecāko palmu Botāniskajā dārzā. Palmu mājā spēlējām aizsargājamo 

augu BINGO! Tad pildījām uzdevumu, kurš palīdzēja uzzināt kaut ko jaunu par augiem. Taureņu mājā, kur ziedēja acālijas, 

mums sanāca smukas bildes. Kad atnācu mājās, mamma pateica, ka mans vectēvs Arnolds piedalījies Botāniskā dārza 

siltumnīcas veidošanā!                                                                                                                                                                             Tīna 

 

7. februārī kopā ar 6. klasi devāmies uz Tērvetes dabas parku. Parka mežā mēs pētījām, kādi dzīvnieki staigājuši pa sniega 

kārtu. Mums paveicās, ka redzējām ļoti, ļoti skaistu putnu. Dzirdējām daudz putnu nosaukumu, kurus agrāk nebiju dzirdējis. 

Gribējās redzēt arī kādu meža dzīvnieku, bet laikam skaļi uzvedāmies, tāpēc tādus neredzējām.                                         Ģirts 

 

8 . februārī bija visinteresantākā ekskursija – uz Dabas muzeju. Tur varēja uzzināt, cik ļoti viss savā starpā ir saistīts un kāpēc 

katram jāaizsargā daba un jārūpējas, lai daba nezaudē dažādību. Domāju, ka ir svarīgi zināt par aizsargājamiem augiem – 

mums ir jāsargā Latvijas daba. Ceru, ka mēs visi tagad labāk zināsim, ka naktsvijoles drīkst apskatīt, bet jāļauj tām augt savā 

vidē.                                                                                                                                                                                                        Rūdolfs 



 

5.b KLASE 
Pirmdien mums bija nodarbība LU Botāniskajā dārzā “Ekosistāmas: meža augi”. Lai iepazītu Latvijas mežiem raksturīgo 

augu valsti, spēlējām loto. 

Tad devāmies uz Palmu māju, lai iepazītu arī citu zemju augus – pāros meklējām darba lapās norādītos augus un minējām 

apslēpto augu, kas, kā izrādījās, bija biešveida cifomandra jeb tomātkoks, kurš aug Dienvidamerikā, ir nakteņu dzimtas augs, 

ēdami ir tikai augļi, kas garšo pēc ananasiem.  

Vēl apskatījām kaktusu un sukulentu mājas iemītniekus un priecājāmies par acālijām. 

Žēl, ka Tauriņu māja vēl ir ciet ziemas guļā. 

 

Otrdien apmeklējām meža nozares izstādi “Iepazīsties – koks!”. Ielūkojāmies Latvijas meža audzēšanas vēsturē, 

klausījāmies par dabas procesiem, kas ietekmē meža struktūru, kā arī par zinātnes sasniegumiem, kas sekmē meža augšanu. 

Secinājām - jā, koks ir visur – sākot no kurināmā, beidzot ar pārtikas produktiem un apģērbu! 

 

Trešdien bijām pie jūras Carnikavā, pētījām sniegotās meža takas, cepām desiņas. Apmeklējām Novadpētniecības muzeju 

un klausījāmies stāstījumu par nēģu zveju un Carnikavas muižu, pārcēlāja amatu. Dzērām tēju pie audzinātājas. 

 

Ceturtdien un piektdien ,,likām kopā” referātu ,,Meža takas”, nu tādu, lai būtu paraugs – ar visu ievadu, secinājumiem un 

avotu pareizu pierakstu. Sanāca tīri labs! Par dabas takām, kas veidojušās pašas, un sajūtu takām, ko dēvē arī par baskāju 

takām. Tagad tas stāv klasē plauktā, lai ir, kur ieskatīties. 

Skolotāja Inita 

2.a KLASE 
Šajā mācību gadā 2.klasēm bija pirmo reizi iespēja rakstīt savu 

pētniecisko darbu. Mūsu klases tēma bija ”Mūsu mežu mazie 

zīdītāji”. Zinām daudzus dzīvniekus Latvijā un pasaulē, bet mūsu 

mazos meža draugus noteikt nevaram vai arī šaubāmies par 

pareizo nosaukumu. Tāpēc arī sapratām, ka vajadzētu kārtīgi 

izpētīt un uzzināt interesantus faktus par viņiem. Pirmdiena bija 

pirmā projekta diena un tikai tad sapratām, ko vajadzēs visas 

nedēļas laikā darīt un uzzināt. Tomēr diezgan nopietns darbs 

izvērtās ļoti interesantā un patīkamā nodarbē. Mēs lasījām 

izzinošo literatūru, meklējam faktus interneta plašumos, gājām uz 

Dabas muzeju un veicām anketēšanu mūsu skolas skolēniem. 

Nedēļa pagāja ļoti jauki un interesanti. Par savu padarīto darbu 

varam būt lepni! Par padarīto darbu, kā balvu bijām nopelnījuši 

piektdien apmeklēt Rīgas Jauno teātri, lai noskatīties teātra izrādi 

“Skolotājs Jāps un viņa klase”. Luga bija jautra un galvenais, ka tēmas par ko runāja skolotājs Jāps ar saviem skolēniem, ir 

aktuālas arī šodien.  

Skolotāja Ivika 

 



7.KLASE 
Projektu nedēļas noslēgumā palutinājām sevi ar kārtīgu šokolādes devu – gan 

zināšanu, gan vēderprieku līmenī, tāpēc devāmies uz „Laimas šokolādes” 

muzeju. 

Jau ienākot telpās, varējām nogaršot „Laimas” saldumus, izpildot arī 

iesildīšanās uzdevumu. Sekoja stāstījums par šokolādes ražošanu, „Laimas” 

vēsturi, kuru papildināja karsts šokolādes dzēriens no šokolādes strūklakas.  

Noskatījāmies video par produkcijas ceļojumu uz citām valstīm. Ekskursijas 

radošās aktivitātes deva pasākumam īsto jautrības vilni – savas šokolādītes 

uzraksta izveidošana, foto un video veidošana un, protams, pašiem savu 

šokolādes asorti gatavošana. Miksējot dažādās sastāvdaļas un 3 šokolādes 

veidus, rezultātā dāvanu kārbiņas pildījās ar vienreizējiem, krāsainiem un 

garšīgiem šokolādes brīnumiem. Skolēni varēja izvēlēties arī uzlīmi un lentīti, ar kādu tika meistarīgi aptīta kastīte. Un pats 

aizraujošākais moments - našķoties  ar šokolādi, cik uziet!  Atsauksmes no skolēniem pašas labākās!                   Skolotāja Ilze 

9.KLASE 
Projektu nedēļas laikā 9.klases skolēni apmeklēja čekas galveno mītni Rīgā jeb 
tautā dēvēto Stūra māju, kura tautas apziņā joprojām ir Latvijas okupācijas un 
nebrīves simbols. Te čekisti laikā no 1940. līdz 1941. un no 1944. līdz pat 1990. 
gadam ieslodzīja, pratināja un nogalināja Latvijas pilsoņus, kurus okupācijas 
režīms uzskatīja par pretiniekiem. 
Gida pavadībā izstaigājām un apskatījām ieslodzījuma kameras, pagrabus, šauros 
pastaigu laukumus, pratināšanas kabinetu, kā arī sienu, pie kuras nošāva 
ieslodzītos. 
Vārdu sakot, tas bija kā šausmu stāsts par cilvēka un varas attiecībām padomju 
okupācijas laikā.                                                                                      Skolotāja Helēna 

 

PROJEKTU DARBU AIZSTĀVĒŠANA 
 

Pēc projektu nedēļas, kas bija skolā no 5.-9.februārim, ļāvām skolēniem 

savus darbus apkopot un 21.februārī notika šo darbu aizstāvēšana. Ar 2.-

4.klases skolēniem sanācam, lai kopīgi pastāstītu par padarīto: 

2.a klase stāstīja par “ Mūsu mežu mazajiem zīdītājiem”; 

2.b klases tēma bija “Mūsu mežu aptieka”; 

3.klase izvēlējās par tēmu “Mūsu mežu virtuve - sēnes”;   

4.klase pētīja “Mūsu mežu pērles”. 

Bija interesanti klausīties un redzēt skolēnu padarītos darbus!             

Skolotāja Ivika 

STUNDA MUZEJĀ 
 

6.klase otrdien, 27.februārī, noslēguma stundu literatūrā par garo stāstu 

,,Sūnu Ciema zēni” pavadīja Andreja Upīša muzejā.  

Vispirms bija jāatpazīst dažas vecas lietas – vīze, pūrs, saiva, sieks, bezmens, 

stops u.c. Tad grupās jāveic dažādas grūtības pakāpes uzdevumi par 

daiļdarbu. Vislabāk veicās meiteņu grupai. Visinteresantākā šķita 

grāmatzīmju parakstīšana – ar paša Upīša spalvaskātu.  

Noslēgumā vēl vecs ieraksts no Jaunatnes teātra izrādes, kad skatītāji sēž 

nevis teātra zālē, bet pagalmā un skatās āra uzvedumu, kā arī ekskursija pa 

muzeju un interesantais gida Arņa stāstījums. 

Skolotāja Inita 



5.B, 6., 7.KLASE KONCERTLEKCIJĀ  
 

Slavenā krievu komponista Modesta Musorgska skaņdarbs „Izstādes gleznas” piedzīvoja interesanto pārlikumu uz 

Latvijas mūziķu sastāvu koncertā – ar jaunu šī ģeniālā skaņdarba versiju klajā nāca klarnetists Ints Dālderis, flautiste Anete 

Toča, vijolniece Tatjana Ostrovska, Londonā dzīvojošais pianists Antons Ļehovskis un Latvijā populārā grupa „Autobuss 

debesīs”, kas, sekojot pasaules rokgrupu piemēriem, šo skaņdarbu izpildīja īpaši roķīgā izteiksmē. Skaņdarbs ieguva ne vien 

jaunas skaņas, bet arī krāsas un kustības – savdabīgais roka un klasiskās mūzikas skanējums savijās ar mūsdienu deju un 

īpašu mākslas veidu ebru. Zīmējuma tapšana ļāva vaļu fantāzijai, jo nevarēja īsti paredzēt, kāds būs galarezultāts.  

Zināšanai!!! Ebru ir unikāla un vienreizēja seno persiešu radīta māksla, kuras pamatā ir gleznošana uz ūdens virsmas. 

Zīmējums tiek veidots ar krāsām, kas neizšķīst ūdenī, bet paliek uz ūdens virsmas. Krāsas nesaplūst savā starpā un veido 

neatkārtojamus ornamentus. 

7.klases skolēnu teiktais par koncertu: 

„Man patika koncerts, jo tas ļoti labi attēloja gleznas kopā ar mūziku. Man patika zīmēšana ūdenī, nebiju tādu redzējis. Bija 

interesanti klausīties roku un klasisku darbu saliktus vienā 

skaņdarbā.” 

„Koncerts bija interesants. Kamēr mūziķi spēlēja, fonā uz lielā 

ekrāna zīmēja mākslas darbus.” 

„Man patika koncerts, jo bija skaista mūzika un māksliniece 

gleznoja. Tādu gleznošanu iepriekš nebiju redzējusi. Reizēm 

mūzika bija pārāk skaļa.” 

„Zīmēšana fonā man ļāva izbaudīt mūziku.” 

„Uzzināju jaunas lietas par komponistu, skaņdarba tapšanas 

vēsturi. Mūzika reizēm bija biedējoša, smieklīga. Man noteikti 

nebija garlaicīgi. Ļoti patika, kā spēlēja klavieres.” 

Skolotāja Ilze 

 

SPORTS 
2018.gada 30.janvārī  mūsu skolas 4.-5. klašu zēnu izlases komanda piedalījās Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas 

starpskolu sacensībās “Tautas bumbā”. Zonas sacensības notika Rīgas 47. vidusskolas sporta zālē. Pirmajā spēlē tikai par 
diviem punktiem nācās atzīt Rīgas 47. vidusskolas komandas pārsvaru, toties mūsu skolas zēni pārliecinoši uzvarēja Rīgas 
94. vidusskolas un Rīgas 61. vidusskolas komandas, ierindojoties 2. vietā. Zemgales priekšpilsētas skolu vērtējumā zēni 
ierindojās 4. vietā. Komandā spēlēja: Glindziņš Niks, Ādamsons -Pedčenko Ādams,Peisenieks Gustavs, Čaunāns Roberts, 
Kilks Oskars, Kumpiņš Marts, Rencis Emīls, Zvirgzdiņš Edvards, Petuhovs Edgars, Opelts Oskars. 

 

Februārī mūsu skolas 4.-5. klašu meiteņu izlases komanda piedalījās Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas starpskolu 
sacensībās “Tautas bumbā” . Zonas sacensības notika Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā. Meitenes ierindojās 4. vietā, zaudējot Rīgas 
Angļu ģimnāzijai, Rīgas Zolitūdas ģimnāzijai un Rīgas 95. vidusskolas meiteņu komandām. Komandā spēlēja : Anna Kilke, 
Justīne Brutāne, Elza Rone, Rēzija Rozīte, Loreta Zubule, Paula Virse, Agate Ābele, Auce Anna Tidriķe, Ramona  Bambāne, 
Jete Lejniece. 

Sporta skolotājs Andris Lukss 

http://boonused.org/eesti-100/

