
EESTI       cool 

 

Riia Eesti Kooli kroonika * Rīgas Igauņu pamatskolas hronika * 2016 detsember 

                                                          Riia Eesti Kooli parimad õpilased 

                                1.semestril 
                       1.a klass          1.b klass            2.klass      
                                  Madara Čaunāne                 Ance Ābele                         Laura Gaujeniete        
                                                                        Magdalēna Tomingas        Tīna Ābele                           Magdalēna Kūle          
                                                                        Elza Miķelsone                    Kaspars Liepnieks              Luīze Meldere            
                                                                        Karīms Kuklis                       Madara Policāne               Oskars Opelts       

                                                                                 3.klass                    Paula Sila                                4.a klass                                         

                                                                         Ādams                                  Matīss Šterns                     Ramona Bambāne                                       

                                                                         Ādamsons-Pedčenko            4.b klass          Justīne Brutāne 

                                                                         Samanta Everte                   Rūta Iršeina                       Rēzija Rozīte 
                                                                         Emīls Gaujenietis                 Jete Lejniece                     Auce Anne Tidriķe 
                                                                         Adriana Ivanova                  Gustavs Peisenieks           Edvards Zvirgzdiņš 

                                                                         Krišjānis Martins                     5.klass                         Loreta Žubule 

                                                                         Ivanovs                                 Ance Bartkeviča                    9.klass 
                                                                         Reinis Keiselis                   Rasmuss Marks Ivanovs      Elizabete Grīnberga 

                                                                         Valters Liberts                          7.klass                Anna Kozlova 

                                                                         Haralds Saliņš                        Enia Špakovska                Emīls Žubulis 
 

MĒS LEPOJAMIES! 
Neilgi pirms Ziemassvētkiem – Igaunijas Pilsoņu dienā Igaunijas Ārlietu 
ministrs pasniedza apbalvojumus par iegudījumu pilsoniskajā 
audzināšanā vai pilsoniskās stājas saglabāšanā ārpus valsts robežām. 
Šogad Svens Miksers apbalvoja mūsu skolu, pasniedzot Pateicības 
rakstu. To Ziemassvētku laikā  Igaunijas vēsniecības telpās svinīgi 
mums pasniedza Igaunijas vēstnieks Latvijā Tõnis Nirk. 
 

PATEICĪBA 
 

Igaunijas Valsts  Ārlietu ministrija izsaka pateicību 

Rīgas Igauņu skolai 
par igauņu valodas un tradīciju 

 ilglaicīgu uzturēšanu un saglabāšanu Latvijā. 
 
 

Svens Miksers 
ārlietu ministrs 

 
2016.gada 26.novembrī 
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JÕULUD KOOLIS 
 

 Väikese kooli võlu on see, et ühisüritusi saab lahendada erinevalt. Näiteks jõulunäidendis olid 
põhikooliõpilased mööda kooli või meie parki laiali ja neil olid erinevad rollid, mida nad väga edukalt 
täitsid. Minul õnnestus esimeste hulgas olla, sest 1. klass võttis mu endaga kaasa päikest otsima. 

 Alustasime keldrikorruselt (aka sööklast), kus meid ootasid (ilmselt?) keldrikakandid (aka 5. klassi 
maskeeritud õpilased). Sealt edasi liikusime natuke kõrgemale, kus kohtusime hiirtega (aka 6. klassi 

õpilastega), kellele pidime süüa andma, et nad lubaks meil edasi minna. Õues nägime musta riietatud ja kolistavaid 
8.klassi õpilasi ja pidasime pika vestluse maha eriti kaasaegse öökulliga, kes esitas küsimusi ja mõistatusi. Seejärel 
astusime jälle koolimajja, kuid oh häda, trepil oli ees 7.-9. klassi poistest koosnev hundikari, kes proovis meid halvale 
teele juhtida, kuid pisikesed olid vaprad ja ütlesid huntidele väga jõuliselt: "EI!". Õnneks läks kõik seejärel helgemaks, 
sest kohtusime maavanakesega, kes andis meile võlupulgad, mida päikese elustamiseks vaja läks. Seejärel proovisid 
vihm ja jää meid veenda, et hoopis nemad on parem valik kui päike. Oma teel kohtusime veel lumehelbekestega - oh, 
kui ingleid meenutavad meie kooli 8.-9. klassi tüdrukud on! Tänu nende abile jõudsimegi lõpuks sihtpunkti - päikseke 
magas, kuid kui me põimisime oma võlupulgakesed tema salli, siis muutus ta reipamaks ja laulis-tantsis meiega koos 

.                                                                                                                           Õpetaja Triin 

ZIEMAS SAULGRIEŽU PASAKA 
Šogad skolas Ziemassvētku pasākumu laiks notika gandrīz vienlaicīgi ar saulgriežiem. Tādēļ skolā 

nevis sniedzām svētku koncertu, bet gan sarīkojām svētkus paši sev. Pamatskolēni iejutās dažādos 
pasaku tēlos, lai izvestu sākumklašu audzēkņus cauri Ziemassvētku pasakai.  

Ceļš bija garš. Tas vijās cauri pazemei kukaiņu valstībā un peļu midzenim skolas pagrabstāvā, 
purva takai pagalmā, ciemojāmies pie gudrās pūces lielajā kokā, tad pa skolas mazajām kāpnēm kopā 
ar nerātnajiem vilcēniem pie Pērkontēva 3.stāvā. Tur bērni ieguva zaigojošus saules stariņus, lai 

tumšajā laikā varētu atrast un pamodinās Sauli. Ceļā vēl stājās Slapjdraņķis un Krusa, arī Sniega māte ar sniegpārsliņām 
vēlējās visiem uzdot kādus uzdevymus. Līdz beidzot tomēr mūzikas klasē visi varējām atrast aizmigušo Sauli. To ar 
saviem stariņiem un dziesmām vajadzēja atmodināt. 

Tad jau ceļš visiem skoēniem kopīgi turpinājās ap skolu, velkot ozolkoka bluķi. Dziedot nonācām pie ugunskura, kur 
sadedzinājām visus sliktos darbus, lai nākamajā gadā gaidītu jaunu laimi un jaunus priekus.  

Skolotāja Aiva 

ZIEMASSVĒTKU DZEJOĻU KONKURSS 
Jõulukuul toimus koolis jõululuuletuste lugemise võistlus. Valiti välja ka iga klassi parimad 
lugejad:  

1.a klass Magdalēna Tomingas ja Elza Miķelsone 
1.b klass Paula Sila ja Ance Ābele 
2.klass Oskars Opelts, Lauma Konopore ja Laura Gaujeniete 
3.klass Līva Lielmane, Karlīna Utkina, Reinis Keiselis, Samanta Evert. 
4.a klass Rēzija Rozīte, Oskar Kilk. 

 

LABO VĀRDU RĪTS 
 

Semestri noslēdzām ar kopīgi pateikto paldies. Tie bija apsveikuma vārdi visiem skolēniem 
un skolotājiem un arī Pateicības raksti par īpašajiem nopelniem mācību darbā. Tad svinīgi 
sveicām skolas labākos skolēnus. Vislabākajiem mācību darbā ir tas gods kopā ar direktori 
iedegt sveces Adventa vainagā. 1.-3.klasē labākais šoreiz bija Reinis no 3.klases, 4.-6.klasē 
Rasmuss Marks no 5.klases un 7.-9.klašu grupā Enia no 7.klases. Lai pasākums būtu krāšņāks, 
tad pie eglītes runāja dzejoļus labākie Ziemassvētku dzejoļu izpildītāji sākumskolā – konkursa 
uzvarētāji. Skanēja arī skaistākās Ziemassvētku dziesmas visu skolas koru izpildījumā. 

Pēdējā skolas diena 1.semestrī tradicionāli noslēdzās Torņakalna baznīcā ar dievkalpojumu 
Igauņu skolas bērniem.                                                                                                        Skolotāja Aiva 
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PIRMS ZIEMASSVĒTKIEM 
Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks būtu līksmāks un interesantāks, semestra 
noslegumā notika dažādi pasākumi visa mēneša garumā. 
 
Katru pirmdienas rītu kopīgi aizdedzinājām Adventa vainagā vienu sveci. 

 
12.decembrī visi kopīgi piedalījāmies Ziemassvētku tirdziņā. Ko tik tur nevarēja redzēt! Prieks par bērniem, kuri bija 
centīgi tam gatavojušies. Skolēnu pašpārvalde rūpējās par telpu iekārtojumu un muzikālo noformējumu, bet visi 
pārējie varēja pirkt un pārdot. Interesanti bija dažādi koka izstrādājumi. Ansis no 4.b klases kopā ar vecākiem bija 
pagatavojuši koka kājas jeb ķekatas, interesantas spēles no koka, arī tējas papīra maisiņos. Citi tirgoja saldus našķīšus, 
pašgatavotas kartītes, eglīšu rotājumus, arī tēju un ābolu sulu. Interesantas bija piarkūkas ar novēlējumiem igauņu 
valodā un arī dabīgā medus trauciņi. Netrūka arī veselīgo našķīšu no kaltētiem pašmāju augļiem. Prieks bija visiem – 
gan bērniem, gan arī vecākiem un skolas darbiniekiem! 
 
Pirms svētkiem arī 
rūķojāmies. Ko tas īsti 
nozīmē? Gatavojām 
pārsteigumus citām klasēm. 
Pēdējā nedēļā katra klase ar 
satraukumu gaidīja – kuri 
būs viņu rūķi un kāds būs 
sagatavotais pārsteigums. 
9.klase kā vislielākie un 
vecākie sagādāja pārsteigumu visiem, izstaigājot skolu un pacienājot visus ar pašceptajām piparkūkām. 
 
Skolas pēdējās mācību dienas piepildīja pirmo stāvu ar piparkūku smaržu. Tur mājturības klasē katru stundu kāda 
klases cepa savas piparkūkas, ko ēst pašiem un ar ko pacienāt citus. 4.a klase sagatavoja piparkūku apsveikumus skolas 
darbiniekiem un skolotājiem. 
No 12.decembra skolas 2.stāvu rotāja skaista skolas egle. To palīdzēja izrotāt pagarinātās grupas bērni no 2. un 
3.klases. Paldies viņiem! 
 

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS ALTONĀ 
15. decembrī Bērnu un jauniešu centrā “Altona” notika 

Ziemassvētku ieskaņas koncerts, kurā piedalījās Zemgales 
priekšpilsētas sākumskolas koru kolektīvi. 

Igauņu pamatskolu pārstāvēja 2.-4.klašu koris ar 67 
dziedātājiem. Katram korim bija jādzied divas dziesmas. 
Mūsu skolas koris dziedāja igauņu komponista L.Virkhausa 
dziesmu “Tiliseb, tiliseb aisakell” un J.Lūsēna dziesmu “Bērna 
lūgšana”. Solo izpildīja 4.a klases skolēns Tomass Meri. 
Koncerta nobeigumā jauku Ziemassvētku noskaņu radīja 
kopdziesmas „Jūs, bērniņi, nāciet” un „Klusa nakts, svēta 
nakts”. Par piedalīšanos un jauku dziedāšanu katrs korists 

saņēma nelielu dāvaniņu - zelta vai sudraba krāsas marķieri!                                               Mūzikas skolotāja Ligita Pundure 



EKSKURSIJAS UZ SVEČU DARBNĪCU 

Gaidot Ziemassvētkus, vairākas mūsu skolas klases bija nolēmušas doties uz Sveču darbnīcu, lai izgatavotu savas 
īpašās Ziemassvētku svecītes. Tās varēja liet jau gatavās veidnēs. Kad iedotās sagataves bija piepildītas ar krāsainiem 
parafīna gabaliņiem, atlika vien gaidīt, kad karstais parafīns sastingst, lai tiktu pie kārotā brīnuma kādas figūras izskatā. 
Katram no mums bija iespēja izgatavot dažādu formu sveces, kā arī krāsot tās pašu pagatavotajā raibajā maisījumā. 
Meistarstundas laikā uzzinājām faktus par sveču rašanās un lietošanas vēsturi. Latvijā katrs iedzīvotājs vidēji gadā 
patērējot 2 kg sveču. Latvijas sveču darbnīcas mēnesī saražo aptuveni 4t sveču.  Daži no mums izlēma pašgatavotās 
svecītes dāvināt saviem ģimenes locekļiem svētkos.                               8.kl. audzinātāja Helēna un 4.a kl. audzinātāja Aiva 

CIEMOS PIE RŪĶIEM 
9.decembrī pirmās klases devās tālā braucienā uz Smiltenes pusē 

esošo rūķu māju. Bērni ļoti gaidīja šo ekskursiju, tāpēc  uzvedās ļoti labi 
un kārtīgi, lai rūķiem nebūtu ko sliktu teikt.  Rūķu mājā mūs sagaidīja 
rūķīte Bombonga un tūlīt arī tikām pie dažādām rūķu gudrībām. 
Iepazināmies arī ar citiem jaukiem rūķiem. Pie rūķiem gājām rotaļās, 
cepām piparkūkas un mielojāmies ar gardu krokodilu zupu. Protams, 
sarakstījām savus vārdus rūķu grāmatā, lai rūķi atcerētos tos kā 
kārtīgus un centīgus skolēnus. Mājupceļā dziedājām dziesmas un 
baudījām skaistus dabasskatus. Diena bija jauka un sirsnīga! 

Skolotājas Ivika un Gunta 

SPORTS 
FLORBOLS 
8.decembrī 5. un 6. klase devās uz Arēnu Rīga, lai vērotu Pasaules čempionāta 
spēli florbolā Latvija- Kanāda. Tur bija lieliski atrasties, mēs bijām fanu zonā un 
tikām nodrošināti ar fanu atribūtiku, lai aktīvi justu līdzi savējiem. Mēs bijām 
ļoti skaļi un pamanāmi atbalstītāji. Mums par prieku, Latvijas komanda 
uzvarēja. Pēdējā trešdaļa bija visjautrākā , jo Latvija guva lērumu vārtus un gala 
rezultāts bija graujošs 11:1. Uz mājām devāmies labā garastāvoklī! 

                                 5.klases skolnieki Keita, Karīna, Rasmuss 
 
 

STAFETES 
6.decembrī devāmies uz 47.vidusskolu, lai startētu stafešu skrējienos „Drošie 
un veiklie”. Mūsu skolu pārstāvēja 4.klases skolēni: Ramona, Anna, Elza, 
Elizabete, Justīne, Marts, Nils, Gustavs, Edvards, Tomass, Oskars. Stafetes 
izskrējām ļoti ātri, diemžēl nopelnījām daudz soda sekundes, kā rezultātā 
ierindojāmies 8.vietā. 

      Sporta skolotāja 

Head uut aastat! Kohtumiseni 2017.aastal! 


