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NOVEMBRIS  - PATRIOTISMA MĒNESIS 
Patriotisma nedēļu iesākām 12.novembrī. Tad skolēnu pašpārvalde aicināja savus skolas biedrus meklēt 

skolā mazus Latvijas karodziņus. Ar karodziņiem bija rotāta arī pati skola – ēdamzālē uz galdiem un logu 

rūtīm, katru skolas logu greznoja latvju rakstu zīme. 16.novembra rītā visi kopīgi pie skolas ieejas, dziedot patriotiskas 

dziesmas, aizedzām svecītes, izveidojot LV100 zīmi. Nedēļa noslēdzās ar koncertu. Tas šoreiz bija neparastāks. Katra 

klase bija sagatavojusi kādu latviešu tautas dziesmu un rotaļdeju. Visvairāk aplausu saņēma 8.klase par deju „Cāļus 

skaita rudenī“. Noteikti jāuzsaka arī 9.un 5.klase par interesanto un atraktīvo priekšnesumu. Priekšnesumos tika 

izmantoti arī dažādi mūzikas instrumenti. Interesanti un mīļi! Pamatskolēnu komandām norisinājās arī  konkurss „Mēs 

Latvijā esam dažādi“. Vēl tikai dienas beigās – svētku kliņģeris.  

 

Ceturtdien, 8.novembrī, plkst.12.00 Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī tikās ar konkursa ,,Mana kā 

Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” 30 labākajiem radošo darbu autoriem. Viņu vidū 

bija arī 9.klases skolniece Enia Špakovska. Konkursam šogad tika iesūtīti vairāk nekā 150 darbi. Mēs Enias runu 

klausījāmies skolā Latvijas Valsts svētku koncertā 16.novembrī. 

 

Arī šogad 6.b klase atsaucās Latvijas Samariešu apvienības aicinājumam ziedot pārtiku maznodrošinātajiem, 

lai visi varētu svinēt Latvijas simtgadi pie pilna galda. Ziedoti tika makaroni, milti, konservi, konfektes, medus.  

Paldies Gustava mammai, kas savā atvaļinājuma dienā nogādāja mūsu saziedoto Visbijas prospektā. Šogad kopā tika 

savākti vairāk nekā 10000 pārtikas produkti (10 tonnas) un sagatavotas vairāk nekā 1600 pakas. 

 
ISADEPÄEV 
Sel aatal tähistasime koolis isadepäeva 9.novembril. Teemaks 
valisime Lätimaa 100 ning kõik ülesanded seostasime selle 

müstilise numbriga 100 ning muidugi, ka Lätimaaga. Veidi muutsime oma 
traditsioonilist ürituse algust ning kõik lapsed tervitasid oma vanemaid algul 
klassides ja alles siis alustasime oma traditsioonilist teatejooksu mööda 
koolimaja. Isad said jõudu proovida spordis, muusikas, läti keeles, 
loodusõpetuses ja ühiskonnaõpetuses. Oli väga tore vaadata, kuidas isad 
oma teadmisi ja jõudu proovile panid. Ürituse lõpetuseks laulsime 
pühenduse Läti merele “Jää vabaks Eesti/Läti meri”. Oli väga tore ning 
südamlik isadepäev. Aitäh, kallid ISAD, et Te meil olemas olete! 

Skolotājas Ivika, Inita, Aiva 
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PROJEKTA AKTIVITĀTES 
KINO SKOLĀ 

1.-3.klases 14.novembrī tikās ar animācijas filmas „Bize un Neguļa“  

režisoru Edmundu Jansonu. Interesanti bija uzzināt, kā tapusi filmiņa, kā 

darba procesā mainījies galveno varoņu izskats un arī notikumi, cik daudz 

darba iegulda mākslinieki, kamēr filmiņa nonāk pie skatītājiem.  Protams, 

visiem bija arī iespēja noskatīties jauko filmiņu. 2.klases Eva: „Bizes un 

Neguļas filmiņa mazliet līdzinās manai dzīvei. Man ļoti patika Neguļa un 

omīte. Mani interesēja, kā filmiņa tapa.“                         

KĀ KĻŪT PAR KARAVĪRU 

13.novembrī 6.b klase devās uz Kara muzeju. Projekts “Skolas soma” 

piedāvāja nodarbību “Kā kļūt par karavīru”. 40 minūšu garā nodarbība bija 

jautra un interesanta – vajadzēja nostāties ierindā, vilkt gāzmaskas, uztīt 

ložmetēja patronlentes, atbildēt uz jautājumiem par Latvijas armiju. Bija 

pat iespēja izmēģināt roku šaušanā. Nodarbības beigās visi bija pārliecināti 

– būt par karavīru ir cēli, taču grūti, tāpēc, ja ir vēlme dienēt Latvijas 

Republikas Nacionālajos bruņotajos spēkos, gatavoties jāsāk jau šodien: 

gultas klāšana, rīta vingrošana, apzinīga mācīšanās skolā un sporta 

aktivitātes 

MĀCĪBU LEKCIJAS SKOLĀ 
 Lekcija par drošību internetā 

26.novembrī skolā ar lekciju par drošību e-vidē viesojās Pašvaldības policijas lektors Māris. 3.a, 4., 5., 6.b klases 

skolēniem bija iespēja vēlreiz atkārtot vecās patiesības par e-vides (īpaši interneta) saprātīgu lietošanu. 

 

 Karjeras attīstības atbalsta pasākums 5.-9.klasei „Es savas dzīves veidotājs” 

8.novembrī skolā norisinājās pasākums Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departamenta budžeta programmas „Karjeras izglītības atbalsts Rīgas vispārizglītojošām 

skolām” ietvaros. Nodarbības vadīja attīstības centra „Radošuma Pils” lektore Kristīne 

Zaksa, kura ir gan koučs, gan lektore daudzās Latvijas augstskolās. 

5.-6.klasei karjeras plānošanas tēma bija „Pašnovērtējuma veikšana – iepazīsti un atklāj 

sevi”. Bērni izzināja savas īpašības, izvērtēja savus ieradumus, dienas plānu, kā tos mainīt. 

7.-9.klasei notika 2 lekcijas par tēmu „Karjeras lēmuma pieņemšana – nākotnes vīzija un 

šodienas rīcības”. Skolēniem tika piedāvātas vizualizācijas un atpakaļgaitas plānošanas 

tehnikas, lai veidotu izpratni par šodienas rīcības ietekmi uz nākotnē sasniedzamajiem rezultātiem. 

Atsauksmes par lekcijām no 8.klases skolēniem: 

Man patika domāt par savu nākotni. Lekcijas lika apzināties, ka tās palīdz veidot manu nākotni. 

Bija ļoti interesanti un varēju atpūsties uz 2 mācību stundām.Šajā pasākumā varēju iedomāties, kāda būšu 

pēc vairākiem gadiem. Patika, ka savas domas nebija jāizpauž skaļi.Lektore bija ļoti jauka, un mēs visi 

darījām interesantas lietas lekciju laikā. 

Lektore atzinīgi vērtēja mūsu skolēnu uzvedību, atsaucību  un sadarbības prasmes. Atbildot uz jautājumu par nogurumu pēc tik 

daudzām  nodarbībām, Kristīne atbildēja, ka pēc tik pozitīvām stundām un pretimnākošās attieksmes viņa nevar justies nogurusi. 

Vairākkārt viņa citēja viena skolēna teikto: "Tu vari paveikt visu, ja dari to ar prieku!" un uzslavēja skolēnu zināšanas un atvērtību, 

nebaidoties paust savu viedokli. 

Skolotāja Ilze Rasmuse 

 

https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/


 

TURAIDA 

Mūsu skolas Erasmus + projekta “Enviromentally 
Friendly Cranberries and Innovative Tablets” ietvaros 
šajā rudenī ar 8. un 3.a klasi apciemojām Turaidas 
muzejrezervātu un Siguldu. Vēlējāmies apskatīt vienu no 
skaistākām Latvijas pilsētām Siguldu un arī iepazīties ar 
mūsu vēsturi Turaidas muzejā. Turaida jau no seniem 
laikiem ir sev piesaistījusi cilvēkus ar interesantu vēsturi 
un skaistu dabu.  

8.klase izvēlējās 
Turaidas muzejā 
izspēlēt orientēšanas 
spēli “Tūkstošgades 
stāsts”, kas ļāva spēlē 
aktīvi un interesanti 
uzzināt par Turaidas 
un Latvijas vēsturi. 

Spēle bija gana aizraujoša un laiks, to spēlējot, pagāja 
ļoti ātri. 3.a klase šoreiz izvēlējās paciemoties pie 
Turaidas fogta un tuvāk uzzināt, kas tas tāds par cilvēku. 
Lai ietu ciemos pie fogta, mums kopā ar trešklasniekiem 

bija jānokļūst viduslaikos. Mēs pārģērbāmies par 
bruņiniekiem, dāmām, zemniekiem un zemniecēm, kā 
arī izvēlējāmies jaunus vārdus. Palīga nāca fogta 
rakstvedis, kas mācīja pieklājīgas manieres, kā uzvesties 
pie Turaidas fogta. Kad bijām visu apguvuši, tad, ņemot 
līdzi savas dāvanas un nodevas fogtam un tiekoties ar 
viņu, tos pasniedzām. Izrādījās, ka Turaidas fogts bija ļoti 
laipns, labi izglītots un pavēlēja arī mums iemācīties 
skaisti rakstīt. Tāpēc katrs varēja izmēģināt rakstīšanu 
vaskā un ar spalvu, kā jau viduslaikos. Laiks muzejā 
pagāja ļoti interesanti un mēs visi uzzinājām daudz 
jauna. Pēc muzeja apmeklējuma devāmies uz Siguldas 
pili un mācījāmies gatavot spieķīšus, kas ir viens no 
Siguldas pilsētas simboliem. Diena bija jauka un 
interesanta.  

Pēc ekskursijas 8.klase mācījās strādāt LearningApp 
vidē un mūsu skolas mazākajām klasēm sagatavoja 
interesantus uzdevumus.  

Skolotājas Ivika un Triin 

LIEPĀJĀ 
1.novebra agrā 

rītā 6.a, 6.b un 

8.klase devās uz 

Liepāju. Pēc 3 

stundu 

brauciena bija 

laiks izkustināt 

kājas - devāmies 

ekskursijā pa 

Liepāju. Pirmais objekts bija „Liepājas Dzintars”, tad 

Liepājas ievērojamākās vietas un tā līdz pat piejūras 

parkam. 8.klase dažas reizes bija jau ciemojusies Liepājā 

(Karostas cietums, ZZ čempionāta pusfināls, „Dzintara” 

apmeklējums), bet tāpat bija iespēja izstaigāt pilsētu un 

uzzināt ko jaunu. Ieturējuši pamatīgas pusdienas „Doka 

Pica” (iesakām – lielas porcijas, jauka atmosfēra un 

garšīgs ēdiens), devāmies uz teātra izrādi „Smaragda 

pilsētas burvis”. Par mūsdienu virtuālo pasauli, par spēju 

draudzēties reālajā pasaulē, par to, ka katrs pats ir savas 

laimes kalējs – tāds ir izrādes vēstījums. Skatuves versijā 

Aleksandra Volkova pasakas varoņi Ella, Putnubiedēklis, 

Lauva un Dzelzs malkas cirtējs, mainoties laikam, ir 

nokļuvuši virtuālajā pasaulē.  Meitene Ella visu savu 

brīvo laiku pavada spēlējot datorspēles, līdz kādā no tām 

tiek ierauta un nekādi netiek vairs prom. Lai tiktu ārā, 

viņai būs jāiemācās gan komunicēt, gan draudzēties. 

Ellas atveidotāja aktrise Signe Dancīte kādā rakstā 

teikusi: „Viņi katrs ir ļoti vientuļš. Viņi tiecas katrs pēc 

kaut kā sava - kāds pēc drosmes, kāds pēc sirds, kāds pēc 

smadzenēm. Patiesībā pats galvenais ir fakts, kas tas viss 

ir viņos pašos. Viņi tiecas pēc draudzības.” Atpakaļceļā 

dziedājām dziesmas par Liepāju un jūru, teikdami pilsētai 

ardievas līdz nākamai reizei. 

Skolotāja Ilze Rasmuse 

PIE ALEKSANDRA ČAKA 
8.klases skolēni 22.novembra pēcpusdienu pavadīja Aleksandra Čaka muzejā, klausījās 

literatūrzinātnieces Antras Mednes stāstījumu par dzejnieku un viņa laiku, izstaigāja 

dzīvokļa telpas un aplūkoja lietas, kas piederējušas Čaka ģimenei. Visi atzina, ka šis ir 

viens no tiem muzejiem, kuros saglabājusies īpašā daiļrades aura. 

Skolotāja Inita Ozola 

 

http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_logo/


JAUNIEŠU PROJEKTS 

 

 

 

 

 

Septembrī un oktobrī skolēnu pašpārvalde “Uzzināt un dalīties jauniešu sadarbībā” projekta ietvaros piedalījās trīs pasākumos. 
Pirmajā svētdienā, 30. septembrī, devāmies uz Pārogres vidusskolu, kur iepazinām projekta dalībniekus un uzzinājām par skolas 

darbību un tās audzēkņiem. Pēcpusdienā devāmies ekskursijā pa restaurētu mežabrāļu bunkuru. Vēlāk apskatījām Cēsis un 
uzzinājām par pilsētas vēsturi. 

Nākamajā svētdienā, 7.oktobrī, devāmies apskatīt Jēkabpils apkārtni - gājām ekskursijā pa Krustpils pili un Jēkabpili. 
Pēcpusdienā devāmies ciemos pie Jēkabpils ukraiņu biedrības “Javir” dalībniekiem. 

Pēdējā svētdienā, 14. oktobrī, pasākums notika tepat Rīgā - Latvijas nacionālo kultūras biedrību asociācijas ēkā. Atcerējāmies 
projekta notikumus, kā arī izmēģinājām projekta laikā tapušo spēli “Integrācijas ALIAS”. 

Projekts bija ļoti interesants; mēs tuvāk iepazinām Latviju, kā arī uzzinājām daudz ko jaunu par mazākumtautībām Latvijā. 

Enia, 9.klase 

MĀRTIŅVAKARS 
Jau tradicionāli 6.b klase 10.novembrī atzīmēja latvisko Mārtiņdienu. Šoreiz 

vakaru sākām ar mielasta gatavošanu meiteņu mājturības kabinetā. Gardi 

paēduši, devāmies izrādīties, t.i., demonstrējām savu masku un stāstījām, ko tā 

simbolizē un kāpēc to izvēlējāmies. Vilks bija ieradies ar mazu sivēnu: citādi 

labsirdīgs vientiesis, bet ar piebildi – vēders bieži vien ir tas lielākais kungs. Nāve 

šoreiz bija ļoti gaiša, kā atgādinājums – cilvēks, pareizi dzīvodams, aiziet Gaismā. 

Stirnas bija priecīgas paspriņģot visās kustību rotaļās. Velnam ļoti gribējās visus 

pabaidīt, taču vientiesība un labestība, kas raksturīga latviešu velniem pasakās, 

guva virsroku un velns ļāvās jautrām rotaļām.                                                                                               Skolotāja Inita Ozola 

RETRO AUTO MUZEJĀ 
Pirmajā novembra dienā 2.klase devās uz mums vistuvāk aizsniedzamo muzeju kājām 

– Retro auto muzeju. Domājām, ka tas būs vairāk piemērots zēniem, tomēr 

maldījāmies – arī meitenēm tas sagādāja prieku un interesi. Visiem interesēja vecie 

velosipēdi, dažādu marku mašīnas. Meitenēm jo īpaši patika kāzu auto, bet puikām – 

policijas priekšnieka  mašīna un spīdīgās sporta mašīnas. Uzzinājām arī daudz jauna, 

piemēram, ko nozīmē Mersedesa firmas zīme, kā sauca vecos trīsritenīšus, kā darbojās 

lukturīši pie riteņiem. Kā teica bērni - muzejs no ārpuses maziņš, bet iekšpusē ļoti 

plašs! 



KONCERTUZVEDUMS O.VĀCIEŠA MUZEJĀ 
Vairākas mūsu skolas sākumskolas klases O.Vācieša dzimšanas dienā apmeklēja muzeju, lai noskatītos 

teātra izrādi, kas tapusi, iedvesmojoties no dzejnieka sarakstītajiem dzejoļiem. Pirms izrādes arī 

iepazināmies ar muzeju un tā eksponātiem, noskatījāmies multiplikācijas filmiņu par Astoņiem 

kustoņiem. 

Keita (2.kl.): „Man patika, kā muzejs bija iekārtots. Man ļoti patika teātris un galvenās lomas aktieris. 

Viņš bija smieklīgs. Mums vēlāk arī mācīja deju. Man tā likās jocīga. Man likās interesanti, ka 

O.Vācietis kolekcionēja termosus.” 

Vēl ilgi mūsu bērni atcerējās jautros notikumus izrādē un dungoja prātā palikušās melodijas, kā arī 

atcerējās O.Vācieša radīto tēlu Šlopster-Klopseru un netīrīgo mušu. 

UZSTĀJAMIES KONCERTĀ 
LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMĀ 

Novembrī Rīgas skolu muzeji atskatījās uz līdz šim paveikto un atzīmēja 

Latvijas dzimšanas dienu Latviešu Biedrības namā. Pasākums pulcēja 

ļoti daudzus skolēnus no dažādām interešu izglītības programmām. Par 

vēsturi stāstīja skolotāji, bet ar priekšnesumiem uzstājās skolēni, dejojot, dziedot 

un stāstot par savu skolu. Piedalījāmies arī mēs – Igauņu skola. Bijām sagatavojuši 

video prezentāciju par skolas vēsturi, kuru palīdzēja sagatavot 2., 6.b klase kopā 

ar Eniu un Ralfu no 9.klases, bet 6.a klases meitenes dejoja igauņu tautas dejas.  

 

LATVIJAS NACIONĀLO KULTŪRAS BIEDRĪBU ASOCIĀCIJĀ 

Novembrī 2.klases dziedošo meiteņu ansamblis uzstājās Nacionālo Kultūras biedrību asociāciju koncertā 

„Vienoti dažādībā”, kas norisinājās P.Jurjāna mūzikas skolā. Pārstāvējām igauņu kultūru dziedot divas 

dziesmas. Šoreiz kopā ar bērniem bija Alises mamma, kas pavadīja meiteņu dziedājumu uz klavierēm. Sirsnīgs paldies 

vecākiem par atsaucību! 

SKATĀMIES KONCERTU 
Oktobrī un 

novembrī 8.klase 

apmeklēja 

koncertlekciju 

cikla „Mūzika 

Tev” divus 

koncertus.  

 Pirmais sezonas 

cikla koncerts 7.-

9.klašu skolēniem bija „Brīdis pēc Dziesmusvētkiem” 

oktobrī. Koncertā izskanēja senas un jaunas latviešu kora 

dziesmu pērles - uz skatuves uzstājās JMRMV un RDKS 

kori un grupas The Sound Poets solists Jānis Aišpurs, 

diriģenti Uldis Kokars un Jurģis Cābulis.  

Otrais koncerts novembrī bija „Lustīgi dzīvojam” – par 

prieku tautas dziesmās un ziņģēs. Uzstājās grupa 

“Tautumeitas”, Rīgas Danču klubs, Juris Kaukulis un 

"Jauno Jāņu orķestris". Danču klubs lika izkustēties, 

rādot uz skatuves deju soļus, kuri visai zālei bija jāpilda 

līdzi. 

Skolēniem par abiem pasākumiem dalītas emocijas 

un domas. Ja kādam nepatika koru repertuārs un 

dziesmu izcilā izlase, tad noteikti iedvesmoja un 

atdzīvināja „The Sound Poets” solists. Citam atkal patika 

pilnīgi viss. Tāpat arī otrajā koncertā repertuārs bija 

gaumes lieta - kādam patika dejot, citam – nē. Kādam 

patika tautasdziesmu interpretācijas „Tautumeitu” un 

Jura Kaukuļa izpildījumā, citam tas likās „normāli”. 

Līdz Latvijas folkloras un koru dziesmu dvēselei un to 

vēstījumam mums katram savā dzīvē jāizaug savā 

„dabiskā ātrumā”. Kādam tas jau no mazotnes 

ieaudzināts tuvs un mīļš, citam – izpratne radīsies, kad 

paši saviem bērniem dziedās šūpuļdziesmas, mācīs 

tautasdziesmas un dosies uz sava bērna deju 

koncertiem...Bet tas viss ar laiku. 

Skolotāja Ilze Rasmuse 

https://parventasbiblioteka.wordpress.com/2012/04/07/klauka-skan/notis/
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NACIONĀLAJĀ TEĀTRĪ 
Ja man kāds būtu teicis, ka svētdienas vakarā došos 

uz Latvijai vēsturiski smagu teātra izrādi, nebūtu 

noticējusi, atmetot ar roku. Bet tā notika – kā klases 

audzinātāja 25.novembrī, vēsā svētdienas vakarā devos 

līdzi savai 8.klasei uz Nacionālo teātri skatīties teātra 

izrādi „Svina garša”. Bija sajūta –vakars nebūs no 

emocionāli vieglajiem, jo iepriekš iepazinos ar izrādes 

saturu – tēma un laiks (1939.-1941.gads), notikumi 

(ebreju un masu slepkavības, cilvēku izvešana no 

Latvijas), personāži (Torņakalna puisis Matīss, kurš savā 

dzīvē izbauda visu - nepieciešamību izdzīvot, uzdzīvi, 

pirmo mīlestību un nodevību, nelietību, žēlsirdību, un 

svina garšu mutē – gan no nejaušas lodes, gan nežēlīgās 

situācijas Latvijā), aktieri, atsauksmes, attēli... 

Teātra izrāde pārsteidza ar savu tik ļoti dinamisko, 

traģikomisko un negaidīto notikumu gaitu – te zāle skaļi 

iespurdzās smieklos, te – iestājas kapa klusums...Emociju 

un domu kokteilis. Izcila izrāde ar pazīstamiem un 

lieliskiem aktieriem, kurus noteikti atpazina lielākā daļa 

zālē sēdošo, arī 2.balkonā sēdošie jaunieši, ja bija 

skatījušies seriālus „Ugunsgrēks” un „Viņas melo labāk”. 

Sirdij tuvāku šo izrādi darīja fakts, ka tika attēlotas un 

pieminētas vietas mūsu skolas apkārtnē, piemēram, 

Torņakalns, Dīķu iela, Atgāzene. Teātra izrādes laikā tika 

izmantotas jaunākās tehnoloģijas, ieraksti, vizualizācijas, 

īpaši jau tabu tēmu demonstrēšanai.  

Vai nožēloju? Nekādā gadījumā – bija gan smiekli, gan 

pārdomas par vecmāmiņas stāstīto par šo laiku, gan 

teātra beigās acīs sariesušās asaras...

8.klases skolēnu atziņas: 

Patika kopā doties ar savu klasi uz teātri. Lietas, kas lika pārdomāt lietas, bija bēdīgā dzīves un vēstures 

patiesība, ebreju pagātne un okupantu režīmi.Teātris patika, jo bija ļoti interesants un neparasts. Pēc 

izrādes sapratu, kas tad bija „Svina garša”. Ļoti labi aktieri un aizkustinošs stāsts. Pārdomāju, kas ir 

manas dzīves vērtības – manas mājas un ģimene.Viela pārdomām...Man patika veids, kādā tika pārstāstīts 

romāns. Visu laiku bija interesanti. Izrāde lika aizdomāties par to, kā 2.Pasaules karš skāra Latviju. 

Skolotāja un audzinātāja Ilze Rasmuse 

 

SPORTS 
Novembra mēnesī Rīgas Igauņu pamatskolas skolēni piedalījās divos pilsētas skolu sporta pasākumos. 14. novembrī 

Rīgas 47. vidusskolā mūsu skolas 2. - 5. klašu izlases komanda 18 skolēnu sastāvā piedalījās Zemgales priekšpilsētas 

skolu stafešu sacensībās “Drošie un veiklie”. Katru klašu grupu komandā pārstāvēja 2 zēni un divas meitenes un vēl divi 

rezervisti. Katrai komandai sacensībās bija jāpiedalās 5 stafetes ar basketbola, futbola, florbola, pildbumbas un sprinta 

skrējiena elementiem. Kopvērtējumā mūsu komanda ierindojās 10. vietā.  

Basketbola sacensībās 6.-7.klašu grupā skolas zēnu komanda Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas sporta zālē sacentās ar 

mājinieku komandu un zaudēja ar rezultātu 7: 13. Otrā spēlē ar Rīgas 95. vidusskolu mūsu puiši pārliecinoši uzvarēja ar 

rezultātu 23 : 10. Zemgales priekšpilsētas skolu vērtējumā šajā vecuma grupā mūsu skola ierindojās 4.-6. vietai.  

Sporta skolotājs Andris Lukss 

 


