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APRĪLĪ – DABA, MĒS UN TEHNOLOĢIJAS 
Aprīlī lielāku uzmanību pievērsām priekšmetiem, kas saistīti ar tehnoloģijām un dabu. Tāpēc norisinājās 
konkursi matemātikā, informātikā, skolēni aizstāvēja zinātniski pētnieciskos darbus. Vairāk devāmies ārā, 
lai pētītu dabu. Arī Mammadaba piedāvāja izglītojošu putnu vērošanas ekskursiju. Risinājām dažādus 
netradicionālus uzdevumus un spēlējām galda spēles. 

KONKURSS PAMATSKOLĀ 
Tehnoloģijas un sociālo zinātņu pasākumi noslēdzās ar vienotu konkursu, kurā piedalījās visi skolēni, atbildot uz 19 
jautājumiem 5.-6.klasēs un 23 jautājumiem 7.-9. klasēs. 
5.-6.klašu grupā labākie: 
5.a klasē 1.vieta Edgaram Petuhovam, 2.vieta Edvardam Zvirgzdiņam, 3.vieta Oskaram Kilkam un Agatei Ābelei 
5.b.klasē 1.vieta Mārcim Asmiņam un Edžum Kalniņam  
6.klasē labākais rezultāts ir Jānim Sprogam  
7. - 9. Klašu grupā labākie: 
1. vieta Mārcim Avotam(9.kl) un Rolandam Bangam (9.kl.)  
2.vieta Eduardam Skurbam( 8.kl.), Kalvim Kilupam (9.kl.), Kristiānam Jaugam(9.kl.) 
7.klasē labākais ir Nils Valkiainens        
Paldies visiem par piedalīšanos! 

MALAČI! 
Šajā mācību gadā vairāki mūsu skolēni ar labiem rezultātiem piedalījās Rīgas pilsētas organizētajās mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 
Matemātikas olimpiādē – 2.vieta Edvardam Zvirgzdiņam un atzinība Reičelai Dubanei (5.a klase), atzinība 
Maksimilianam Pīram (9.klase) 
Bioloģijas olimpiādē 9.klasēm – 3.vieta Maksimilianam Pīram. 
Fizikas olimpiādē 9.klasēm – 2.vieta un dalība Valsts fizikas olimpiādē  Maksimilianam Pīram. 
Vēstures olimpiādē 9.klasēm – atzinība Maksimilianam Pīram. 
Mājturības olimpiādē – 3.vieta Emīlam Šternam (8.klase)                

Skolotāja Helēna 

KONKURSS SĀKUMSKOLĀ 
Sākumskolas klasēs aprīlī norisinājās dabaszinības, matemātikas un tehnoloģiju konkurss. Skolēni no 2.līdz 4.klasei 

varēja piedalīties konkursā APOGS, kur uzdotie uzdevumi bija no dažādiem mācību priekšmetiem. Varējām redzēt, cik 

plašs redzesloks ir mūsu skolēniem un kā viņi prot pildīt uzdevumus datorā. Kopumā APOGĀ piedalījās 73 skolēni. No 

katras klases izvēlējāmies 3 labākos: 

2.a klasē Ernests Zdanovskis, Magdalena Toomingasa, Madara Čaunāne. 

2.b klasē Paula Sila, Madara Policāne, Ance Ābele. 

3.klasē Luīze Meldere, Kate Maisaka, Anda Eklona. 

4.klasē Emīls Gaujenietis, Reinis Keiselis, Valters Liberts. 

Savukārt pirmklasnieki lika lietā planšetdatorus un sacentās „Matemātikas duelī“. Saskaitīšanā un atņemšanā ātrākā 

rēķinātāja un absolūtā uzvarētāja 1.klasē izrādījās Tīna Milana Aleksejeva. Otrajā vietā – Krišs Jēkabs Vēvers. 

Skolotājas Ivika un Aiva 

 

 

 



PĒTĀM DABU 
2018. gada pavasarī AS “Latvijas valsts meži” mūsu skolas divām 

klasēm piedāvāja putnu vērošanas ekskursiju Ķemeros, pie Kaņiera 

ezera un Engures jūrmalā. Kā mums tur gāja, pastāstīs pasākuma 

dalībnieki. 

19. aprīlī mēs, 4.klase un 5.b klase, devāmies ekskluzīvā ekskursijā 

uz Ķemeriem un Enguri. Vispirms mēs Ķemeru dabas takas sākumā 

iepazināmies ar mūsu jaukajiem gidiem – ornitologiem Dmitriju un 

Kārli /Emīls/  

No sākuma viņi prasīja dažādus jautājumus par putniem, 

piemēram, cik putnu sugu sastopamas Latvijā? Es zināju atbildi uz šo 

jautājumu – 367 putnu sugas. Un izrādījās, ka ar katru gadu sugu 

skaits kļūst arvien lielāks. Vēl bija jautājums - cik cielavu sugu ir Latvijā? Es zināju trīs – balto, pelēko un dzelteno 

cielavu. Bet izrādījās, ka ir arī tāda citroncielava. Ejot pa dabas taku, dzirdējām paceplīti, dziedātājstrazdu un žubīti 

/Rebeka/ 

Dmitrijs un Kārlis pateica, ka, vērojot putnus, jābūt klusiem, vēl viņi parādīja, kā pareizi rīkoties ar binokli /Reinis/  

Ļoti jauki, ka viņiem bija pieci binokļi. Mēs gājām pa laipu, un ornitologs Kārlis atskaņoja apodziņa balsi. 

/Samanta/  

Kamēr mēs gājām pāri tiltiņam, es ieraudzīju vardi, un mana draudzene ieraudzīja čūsku! /Adriana/  

Biju pārsteigta par kritušajiem kokiem un daudzveidīgajām sūnām. Daba smaržoja pēc tikko nolijuša lietus /Laura/   

Mūsu otrā pietura bija Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis. Es redzēju 

daudz gulbju, viens no viņiem aizlidoja kā karalis. /Valters/ 

 Es no skatu torņa redzēju paugurknābja gulbjus, brūnkakli, meža pīles, 

sudrabkaijas, lauci un jūras kraukļu koloniju. /Rebeka/ 

Tālāk devāmies uz Engures Jūrmalu. Tur redzēju sudrabkaijas, lielos 

ķīrus, jūras kraukļus un Sāmsalas dižpīles. Es nekad nebiju redzējusi 

Sāmsalas dižpīles, nedomāju, ka viņas ir tik mazas! Stāvēju un apbrīnoju, 

nekad dabā nebiju redzējusi tik krāšņas pīles! Man šī ekskursija ilgi paliks 

atmiņā! /Rebeka/ 

Tad bija jādodas mājās!  Bet es saku lielu, milzīgu paldies skolotājiem, 

gidiem un Latvijas valsts mežiem par šo prieka pilno dienu! /Daniela/ 

4.klases skolēnu darbus apkopoja skolotāja Līga 

MĀKSLAS STUNDA MUZEJĀ 
1.klase aprīlī apmeklēja Mākslas muzeju „Rīgas birža”. Tā kā bijām tur pirmo 
reizi, tad visai interesanti bija vērot lielās gleznas, traukus un skulptūras. 
Visinteresantākā daļa izrādījās stāstījums par Ēģiptes mūmijām. No mazās 
telpas, kas izrādījās kādreizējais naudas seifs, nemaz negribējām nākt ārā. 
Tur bija daudz jautājumu, ko uzdot. Pēc muzeja apskates varējām arī paši 
zīmēt savu muzeja kolekciju. Puikas zīmēja zobenus un mūmijas, bet 
meitenēm tuvākas bija rotas un vāzes.  

Skolotāja Aiva 

KONKURSS TELEVĪZIJĀ! 
11. aprīlī 5.a klases skolnieks Edvards Zvirgzdiņš piedalījās TV spēlē 

“Gudrs, vēl gudrāks”. Viņam un desmit klasesbiedriem – atbalstītājiem, kā 

arī man ieraksts TV bija laba dzīves skola. No desmitiem rītā līdz četriem 

pēcpusdienā skatoties, klausoties un līdzdarbojoties visi tika pie vērtīgas 

atziņas – lai būtu veiksmīgs, jāizdara mazliet vairāk, nekā no tevis prasa 

dzīve (vecāki, skolotāji, treneri), un jāmāk saglabāt iekšējs miers jebkurā 

situācijā, lai varētu to kontrolēt. 

Vēlot veiksmi nākamgad, skolotāja un atbalstītāja Inita  



STARPTAUTISKA KONFERENCE 
Rīgas skolu muzeji 19.,20.aprīlī rīkoja starptautisku konferenci, kas 

veltīta Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Polijas 100.gadadienai. Konferenci 

organizēja Rīgas Skolēnu pils, Rīgas Igauņu pamatskola, Rīgas Lietuviešu 

vidusskola un Rīgas Itas Kozakevičas Poļu vidusskola. No katras dalībvalsts 

pasākumā piedalījās skolēnu un skolotāju delegācijas. Mūsu skolu 

konferencē pārstāvēja skolēnu pašpārvalde, bet Igauniju – Valgas 

pamatskola 

Pirmā diena pagāja Latvijas Kara muzejā un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā. 

Kara muzejā pēc četru valstu himnu nodziedāšanas katra dalībvalsts stāstīja 

par savas skolas vēsturi un tradīcijaām. Katram bija sagatavota kāda 

prezentācija. Valgas skolēni rādīja teatralizētu uzvedumu par skolas dzīvi 

100 gadus atpakaļ un tagad – atšķirīgo un kopīgo. Savukārt mēs rādījām 

prezentāciju par skolu, ko lieliski pastāstīja Klaudija un Maksimilians no 

9.klases. Konference noslēdzās ar kopīgu pastaigu pa Kara muzeju un 

pusdienām.  

Dienas otrajā pusē devāmies uz Rīgas Valsts 1.ģimnāziju. Tur ciemiņus 

sagaidīja skolas muzeja pārstāvji. Viņi viesus izvadāja pa muzeju un savas 

skolas labirintiem. Jāpiebilst, ka viss pasākums norisinājās angļu valodā, kas 

bija lieliska valodas prakse skolēniem. 

Otrā konferences diena noritēja katram viesu kolektīvam savā mazākumtautību skolā. Igauņu skolēni no rīta pēc 

Rīgas apskates ieradās mūsu skolā, kur viesus sagaidīja skolēnu pašpārvalde. Iepazīstinājām ar savu skolu, stāstījām, 

kāpēc mācāmies tieši igauņu skolā. Valgas skolēniem divu dienu pasākums ļoti patika. Visi bija apmierināti un 

smaidīgi devās mājup.                                                                                                                                                 Skolotāja Aiva 

GOMOKU SPĒLE 

20.aprīlī skolā vienlaicīgi viesojās divas skolēnu grupas. Vieni bija no Valgas, kas piedalījās skolu muzeju 

konferencē, bet otri no Tallinas interešu centra „Kullo”. Tallinas viesi ieradās, lai mācītu mums spēlēt japāņu galda 

spēli gomoku. Spēles prieku un azartu varēja izmēģināt ikviens, kas to vien vēlējās, jo pietika gan spēļu galdiņu, gan 

kauliņu, arī laika un spēlēt gribētāju. Interesanti, ka sākumā varējām spēlēt kopā ar Valgas skolēniem, pēc tam 

mēroties pašu spēkiem. Dienas izskaņā spēlēt gribētāju sāka pietrūkt, jo piektdienas dienā laiks bija pārāk labs un 

daudziem vilinošāk šķita atrasties ārā sporta laukumā. Mūsu viesi no Tallinas savukārt devās tālāk uz Olaini, kur 

norisinājās Latvijas gomoku čempionāts. 

Skolotāja Aiva 

LEKCIJA PAR TRAUMATISMU 
10.aprīlī 5. – 9.klašu skolēniem notika lekcija par traumatismu. Rīgas Stradiņa universitātes Sporta ārstu 

rezidentūras programmas vadītāja, Latvijas Sporta medicīnas asociācijas prezidente, sporta ārste Sandra 

Rozenštoka pastāstīja par traumu veidiem, to cēloņiem, īpaši pievēršot uzmanību traumām sportā, to 

profilaksei, kā arī nodemonstrēja pirmo palīdzību dažādu traumu gadījumos.  

Paldies skolas medmāsai Antoņinai par lektores uzaicināšanu. 

Skolotāja Inita 



 

VIESOS BĒRNUDĀRZNIEKI 
Kādā aprīļa dienā skolu apmeklēja topošie skolēni no bērnudārza „Dzērvenīte“. Viņu mērķis – redzēt īstu skolu un arī 

skolēnus, kas tajā mācās. Tāpēc mazos bērnudārzniekus sadalījām pa sākumskolas klasēm, lai viņiem būtu ispēja 

piedalīties stundā un pavērot, ko tad īsti dara skolēni. Pēc tam apstaigājām visas klases un arī dalījāmies iespaidos 

kopā ar pirmklasniekiem. Izrādās, ka skolā jāsēž rātni, jāceļ roka, gulēt diendusu nav iespējams, vēl arī jāpilda mājas 

darbi. Dīvaina lieta izrādījās skolas zvans, par kuru tika uzdoti vairāki jautājumi, kāpēc tāds ir vajadzīgs. Topošajiem 

skolēniem interesi izraisīja arī mūsu skolas formas. Viesošanās izdevās, jo promejot mazie bērni noteica: „Čau! Es 

nākšu mācīties pie tevis!“                                                                                                                                           Skolotāja Aiva 

KORU SKATES UN KONKURSI 
Martā mūsu skolas 5.-9. klašu koris devās uz bērnu un jauniešu centru “Altona”, lai piedalītos konkursā “Dziesmai 

būt”. Bijām sagatavojuši trīs dziesmas. No obligātā repertuāra izvēlējāmies latviešu tautasdziesmu Pētera Plakida 
apdarē “Tumša nakte, zaļa zāle”. Pārējās divas dziesmas bija brīvas izvēles, un vienai no tām bija jābūt a cappella. 
Izvēlējāmies latviešu tautasdziesmu Jēkaba Graubiņa apdarē “Neviens putniņš tā nedūca” un J. Lūsēna “Rīgas bruģis”. 
Dziesmas sākām mācīties jau pagājušā gada rudenī, tādēļ, uzstājoties skatē, nebijām pārāk satraukušies. Visas 
dziesmas bija ļoti skaistas un piemērotas mūsu korim, tādēļ visi bijām nedaudz noskumuši, ka diemžēl šogad neveicās 
tik labi kā citreiz - ieguvām otro pakāpi, un uz nākamo konkursa kārtu nedosimies. 

Ilgi gan skumt nevarējām, jo jau esam sākuši mācīties jaunas dziesmas un turpinām cītīgi dziedāt trīs reizes nedēļā. 
Enia Špakovska, 8. klase 

 

Aprīlī notika Rīgas Imantas vidusskolas organizēts 1.– 4. 

klašu sadraudzības koncerts “Gaisu šķīru dziedādama”, 

kurā piedalījās Rīgas Imantas vidusskolas 1. kl. un 2.- 4.kl. 

meiteņu koris “Unda” (diriģente R.Birzule), Rīgas 

Iļģuciema vidusskolas 2.- 4.kl. koris (diriģente A.Krūmiņa), 

Rīgas Angļu ģimnāzijas 3.-4.klašu koris (diriģente 

I.Koroļonoka) un mūsu, Igauņu pamatskolas 2.- 4. kl. koris.  

Koncerta programmā skanēja dažādi skaņdarbi, katrs 

koris izpildīja 2 dziesmas, bet kopkora izpildījumā koncerta 

noslēgumā tika dziedātas E.Valtera, P.Brūvera dziesma 

“Dziesmu mājas” un Z.Liepiņa dziesma ar latviešu tautasdziesmas vārdiem “Gaisu šķīru dziedādama”.  

Jāsaka, ka visi kori skanēja ļoti labi! Klausoties citu koru kolektīvu priekšnesumus, skolēni guva uzstāšanās 

pieredzi, dzirdēja daudz jaunu dziesmu. 

Imantas vidusskolas administrācija bija sarūpējusi pārsteigumu dāvanu – konfekšu maisiņu katram korim, par ko 

bērni ļoti priecājās. Paldies bērniem un vecākiem par palīdzību un sadarbību! 

Mūzikas skolotāja Ligita Pundure 

GRĀMATAS ATVĒRŠANAS SVĒTKI 
23.aprīlī skolotāju istabā pie kafijas un sarunām tika atvērta mana tikko 

izdevniecībā RaKa iznākusī grāmata “Grāmata pašizaugsmei”, kas ir 

metodisks materiāls pašvadības prasmju attīstībai. Šī metodiskais materiāls 

aplūko divas viena otru papildinošas informatīvās sistēmas: 

1)krievu folklorista - strukturālista Vladimira Propa (1895 – 1970) kartītes jeb 

brīnumpasaku trīsdesmit vienu funkciju (izklāstītas grāmatā ,,Pasaku 

morfoloģija”  / ,,Морфология сказки”), kas parāda galvenā varoņa 

izaugsmes ceļu viena garīgās attīstības līmeņa ietvaros, 

2)Klēra Greivsa (Clare W. Graves; 1914 – 1986) ,,spirālveida dinamikas” (,,Spiral 

Dynamics”) teoriju, kas izskaidro kā visas sabiedrības likumsakarības, tā arī atsevišķa 

indivīda iniciācijas – jaunas patības veidošanās – norisi. 

Skolotāja Inita Ozola 



 
 

SPORTS 
 Aprīļa mēneša pēdējā dekādē Rīgas Igauņu pamatskola skolēni piedalījās divos sporta pasākumos. 22. aprīlī 

Elektrum Olimpiskā centrā pulcējās jaunieši no 21 organizācijas, lai piedalītos mazākumtautību biedrību 29. 

sporta svētkos. Pasākumā piedalījās vairāk kā 400 dalībnieki. Kopā ar pasākuma dalībniekiem bija arī Latvijas 

valsts prezidents R. Vējonis. 

 Pēc atklāšanas sporta svētku dalībnieki piedalījās vairākās sportiskās aktivitātēs, lai iegūtu individuālo balvu. 

Paralēli notika komandu sacensības Tautas bumbā, futbolā, virves vilkšanā un komandu stafetēs. Sacensībās 

Tautas bumbā un futbolā mūsu skolas komanda izstājās jau pirmajā kārtā. Toties stafetes sacensībās un virves 

vilkšanā skolas komandas ierindojās trešajā vietā. 

 

 

 27.aprīlī Rīgas Humanitārās vidusskolas sporta kompleksā risinājās 

Rīgas 21. Skolēnu sporta spēles. Rīgas Igauņu pamatskola tajās 

piedalījās ar divām komandām. 5a klases zēnu komanda savā 

apakšgrupā izcīnīja 2 vietu un ieguva tiesības startēt otrā kārtā, kurā 

pretī stājās Rīgas 28. vidusskolas zēnu komanda- Latvijas Skolēnu 71. 

spartakiādes vicečempioni. Pretinieku komanda nenoliedzami bija 

spēcīgāka. Pēc spēles mūsu zēni saņēma 28 vidusskolas sporta 

skolotāju atzinīgu vērtējumu. 

 

 

 Astotās klases zēnu komanda piedalījās basketbolā 3x3. Savā 

apakšgrupā, uzvarot Rīgas 93. un 96. vidusskolas komandas, tika 

izcīnīta 1. vieta. Play off pirmajā kārtā mūsējiem pretī stājās Rīgas Vācu 

valsts ģimnāzijas puiši. Mūsējie zaudēja ar rezultātu 1: 7. 

Sporta skolotājs Andris Lukss 

 

 

 

 

Aprīlī beidzot arī uzzinājām skolas 

skijoringa sacensību uzvarētājus. Šajā 

sezonā mums skolā uzvarēja divas klases – 

1.un 2.a. Abām klasēm tika ceļojošais kauss, kas 

jāsadala draudzīgi līdz pavasara veločempionātam.  

Lai dzīvo mūsu aktīvie vecāki, kas palīdzēja izcīnīt 

uzvaru! 


