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Riia Eesti Kooli kroonika * Rīgas Igauņu pamatskolas hronika * 2017 veebruar 

Eestimaa sünnipäev 
Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi külaskäik 

Veebruar on meie koolis Eestile pühendatud kuu, mille kõrghetk on tavaliselt 24. veebruar, mil toimub pidulik 

aktus. Sel aastal aga olime juba 9. veebruaril koolipere ja -majaga täies ilus, sest ootasime tähtsat külalist - Eesti 

Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi.  

9. klassi õpilased Anna ja Emils tutvustasid presidendile meie kooli vahvalt - esinesid meie kooli CV-ga. 3.-4. klassi 
õpilaste ühendkoor esines kahe lauluga. "Soovide lauluga" liitus ka Kersti Kaljulaid, kes ütles pärast oma kõnes, et 
talle meeldivad nii Lotte kui ka Renārs Kaupers.  
Pärast pidulikku osa tutvusid president ja teised külalised meie kooliga ja arvasid ühiselt, et meil on väga hubane ja 
kodune õhkkond. President külastas ka igat klassi ja nagu ma kuulsin, siis kõige populaarsem küsimus, mida temalt 
küsiti, oli: "Kas teile meeldib president olla?" 

Mul on väga hea meel, et minu kodumaal on selline president, et isegi õpetajad, kes eesti keelt ei valda, saavad 
aru, et tegemist on äärmiselt südamliku ja väärika inimesega.  
Aitäh, proua president, et Riia Eesti Kooli külastasite! 

Õpetaja Triin 

 

Pidulik kontsert koolis 
Päev algas juba ebatraditsiooniliselt - klassitunni ajal 

valmistusid õpilased oma etteasteteks, seejärel toimusid mõned 
tavatunnid (mõnel klassil vedas ja nemad said vaadata filmi 
"Nimed marmortahvlil"), 4. tunni ajal toimus Eesti-teemaline 
viktoriin ning päev lõppes ühiskontserdiga.  

Kõik klassid olid palju vaeva näinud - kuulsime nii pikki 
kõnesid "Kui mina oleksin Eesti president...", luuletusi ja laulusid 
ning ka tantsud ei jäänud tantsimata. Selles on mingi võlu, kui 
võõramaalane räägib Eestist ja eesti keeles. Loomulikult nägi 
meie koolipere välja väga ilus - ikkagi oli ju pidupäev! 

Õpetaja Triin 
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Viktoriin Eestimaast - võitjad 
1.a klass Magdalena, Rasmus, 1.b  klass Paula, Eerik, 2.klass Laura, Magdalēna, 3.klass Samanta, Laura, 4.a klass 

Justīne, Anna, Auce, 4.b klass Gustavs, Edžus, Augusts, 5.klass Rasmus,  Kristofers, 6.klass Anne, Santa, 7.klass 

Debora, Enia; Raio, Daniel, 8.klass Letīcija, Meriliis, 9.klass Dārta, Ella 

 

Eesti tekstiilkunsti näitus Läti seltsi majas 
Visu februāra mēnesi Rīgas Latviešu biedrības namā bija aplūkojama Igaunijas 

tekstilmākslinieku gobelēnu izstāde TIKŠANĀS VIETA Nr.2/ KOHTUMISPAIK Nr.2. 

Šī nav pirmā reize, kad Rīgas Latviešu biedrībā tiek izstādīti Igaunijas mākslinieku 

gobelēni. Igaunijā gobelēni vienmēr bijuši lietišķās mākslas pamats. To darināšana ir 

māksalas veids, kas prasa spēju plānot un iedziļināties, pārzināt izmantoto materiālu, 

turklāt darba process ir ļoti darbietilpīgs. Izstādē bija aplūkojami 15 igauņu mākslinieku pēdējo gadu darbi. Izstādes 

veidotāji – mākslinieki Kaire Tali un Pēters Kūtmā.                                                                                               Skolotāja Aiva 

PROJEKTU NEDĒĻA 
Šī gada projekta nedēļas tēma – MEŽS. Tās laikā katrai klasei bija jāizpēta kāds no meža stāviem, lai projekta 

nedēļas noslēgumā katras klases mazos informācijas puzles gabaliņus varētu salikt kopā un iegūtu pilnīgāku 

priekšstatu par mežu kopumā. Klases izvēlējās pētīt mežā augošos skuju un lapu kokus, lakstaugus, krūmus, sēnes, 

mētras, sūnas, ķērpjus. Vairākas klases veidoja arī savus koka meistarstiķus. Nedēļas laikā pabijām dažādos muzejos 

un izstādēs, lai piedalītos izzinošās nodarbībās par mežu. Šajā laikā daudz pētījām gan ārā ap skolu, mežā, kā arī 

grāmatās un internetā pieejamo informāciju. Galarezultātā visām klasēm tapa informatīvie plakāti. Tos kopā ar 

Mammadaba projekta Meža dēļiem pavasarī izliksim izstādē. 

4.a klase projekta nedēļas laikā brauca uz Mežaparku, lai ielūkotos izstādē „Koks ir visur”. Tur redzējām, kā 

izskatās Latvijas mežu visizplatītāko koku – priedes, egles un bērza – sēklas. Aplūkojām, ko var pagatavot no koka. 

Iepazināmies arī ar daudziem interesantiem faktiem par mežu.  

Laiks bija ļoti auksts. Tomēr mēs devāmies arī izpētes gājienā pa Mežaparku, lai mērītu koku augstumu un 

apkārtmēru. Visus pētījumus vēlāk klasē apkopojām, tā radās katram sava projekta nedēļas darba burtnīca ar 

paveikto un izpētīto. Rakstījām arī haikas. Tas mums noderēs Igaunijas ikgadējam projektam „Tere, kevad 2017!” 

  Skolotāja Aiva 

 

Projektu nedēļas visaukstākajā rītā 8.klases skolēni devās uz Mežaparku, lai 

apmeklētu izstādi IEPAZĪSTIES – KOKS. Izstādē var iepazīt Latvijas meža nozari; 

uzzināt, kā pie mums tiek audzēts mežs; kāpēc mežu platības pie mums nesamazinās, 

kā arī to, ka mūsdienās koks spēj konkurēt ar moderniem materiāliem visdažādākajās 

jomās – būvniecībā, autoražošanā, kuģu būvē, aviācijā un citās nozarēs. Izstādē 

smēlāmies idejas klases meistarstiķa pagatavošanai, kas būs vajadzīgs projektam 

Mamma daba.                                                                                   8.kl. un skolotāja Helēna 



VALENTĪNA DIENA 
14.februārī Valentīna dienā jeb igauniski dēvētajā Draugu dienā skolēnu 

pašpārvalde noorganizēja disenīti. Uz to varēja ierasties skolēni, kas tērpušies ar 

sarkanajiem draugu dienas akcentiem apģērbā. Pie ieejas uz rokas katram tika 

uzspiests neliels zīmodziņš un svētki varēja sākties. Skanēja mūzika, notika dejas, 

tika izspēlētas dažādas spēles. Netrūka arī uzvarētāji pāru dejās un rotaļās.  

Skolotāja Aiva 

S.KALDUPES SVĒTKI SVEČU DIENĀ 
,,Es paiešos pretī mazu ceļmalas sprīdi 

Tai dienai, kas man labu mācīja atzīt.” 

Skolā 2.februārī rakstniecei un dzejniecei Skaidrītei Kaldupei (1922 – 2013) 

tika atzīmēta nozīmīga jubileja – 95 gadi. Šoreiz tā tika atzīmēta mazliet 

neparastāk, proti, 9.klases skolēni vadīja radošās darbnīcas. Bija pavisam sešas 

darbnīcas. Katrā no tām bija jāveic kāds uzdevums. Ilustratoru darbnīcā 

jāilustrē dzejolis ,,Koku sarunas”; filosofu darbnīcā jāizprot ,,Ziemeļzemes 

pasakas” galvenā doma, ņemot talkā krievu folklorista V. Propa iniciācijas notikumu trīs formulējumus: devējs 

pārbauda varoni, varoņa atbildes reakcija, burvju līdzekļa saņemšana; režisoru darbnīcā bija jāizdomā iztrūkstošais 

pasakas teksts, kas labi iederētos starp dotajiem notikumiem; mūziķu darbnīcā skolēniem bija jāiemācās dziesmas 

,,Dzeltenie aizkari” piedziedājums, aktieru darbnīcā izteiksmīgi jānolasa Skaidrītes Kaldupes dzejolis, bet psihologu 

darbnīcā jāprot atpazīt rakstura īpašības, kuras piemīt pasakas galvenajiem varoņiem. 

Paldies 9.klases skolēniem par šo pasākumu!                                                                                                   Skolotāja Inita 

 BŪVĒJAM MAKARONU TILTUS 
Projektu nedēļas laikā, kad mācību dienas ir īsākas un ne tik aizņemtas, 8.februārī kopā ar 

fizikas skolotāju Indriķi 8.un 9.klase būvēja makaronu tiltus. Skolēni varēja pārliecināties, kā 

darbojas fizikas likumi praktiski un cik izturīgi ir tilti, kas šoreiz būvēti no makaroniem. Pasākums 

bija interesants, jautriem mirkļiem bagāts. Iepriekš bijām vienojušies, kā sadalīsimies grupās un 

kurš atnesīs paciņu spageti makaronu. Skolotājs pastāstīja darba teorētisko pusi. Tad katrai grupai 

vajadzēja pēc zīmējuma izveidot tiltu, kurš nedrīkstēja būt smagāks par 520 gramiem un kura 

izturību reāli pārbaudīja ar 1kg atsvariem. Bija arī laika limits. Visizturīgāko tiltu izveidoja 8.klases 

skolēni - Rolands, Mārcis un Kristians.                                                                                                                                 8.klase 

EKSKURSIJA OPERĀ 
Pēdējā februāra dienā 5.klase devās uz Latvijas Nacionālo operu, lai 

iepazītos ar šo unikālo 19.gadsimta arhitektūras pieminekli. 

Ekskursija notika gida pavadībā. Sākumā iepazināmies ar operas nama 

vēstures faktiem un tālāk devāmies izpētīt operas telpas. Mums bija 

iespēja pasēdēt gan pirmajās rindās, gan prezidenta ložā, gan pastāvēt uz 

skatuves un iejusties mākslinieku lomās. Redzējām aizkulises, kā arī 

sagatavošanās darbus operas “Karmena” pirmizrādei.  

Mums ļoti patika krāšņais un bagātīgais interjers un šī ekskursija mūs 

iedvesmoja apmeklēt kādu operas vai baleta izrādi!              Skolotāja Evita 



APMEKLĒJAM IZSTĀDES 
A ndreja Upīša muzejā 

21. februārī 6.klases skolēni apmeklēja Andreja Upīša muzeju. Skolēni 

komandās veica uzdevumus par garo stāstu ,,Sūnu Ciema zēni”. Arī aplūkoja 

vecas lietas un centās saprast – kas ir stops, vīze, bezmēns, sieks, vācele, 

kausiņš… Pēc tam katrs skolēns rakstīja ar rakstnieka spalvaskātu savu vārdu uz 

Laimes Lāča grāmatzīmes, kuru ieguva savā īpašumā. Izstaigājot muzeju un 

klausoties stāstījumu par izcilo rakstnieku, pārsteidza gan lielais grāmatu skaits, 

gan A.Upīša fenomenālā atmiņa.  

 

 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
Pirmdien, 6.februārī, 9.klase bija ekskursijā uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Stundu garā ekskursija bija interesanta, jo skolēni izstaigāja bibliotēkas telpas, 

iepazinās ar piedāvātajām iespējām, aplūkoja izstādi ,,Reklāmas slepenā dzīve”,  

Ziedoņa zālē noklausījās Ellas Renātes uzstāšanos – J. Osmaņa ,,Pieneņu lauki”. 

 

 

Nacionālajā vēstures muzejā 
Otrdien, 7.februārī, 9.klases skolēni kopā ar vēstures skolotāju Pēteri Latvijas 

Nacionālajā vēstures muzejā klausījās lekciju un pildīja darba lapas. 

Pasākums ir muzeja piedāvājums 9.klašu skolēniem ,,Gatavošanās eksāmenam”, 

lai kopā ar gidu muzeja pamatekspozīcijā atkārtotu Latvijas vēstures pamattēmas, 

gūtu priekšstatu par notikumiem hronoloģiskā secībā. Iesakām šo muzeja 

piedāvājumu izmantot arī citiem. 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūrā 
Trešdien, 8.februārī, 9.klases skolēni apmeklēja Nodarbinātības valsts aģentūru un klausījās lekciju par profesijām un 

mītiem par tām, kā arī pildīja dažādus testus (temperaments un rakstura īpašības; piemērotākā profesija), kā arī 

pārrunāja to rezultātus. Kopā ar konsultanti Ilonu Kalēju tika meklēti risinājumi tālākizglītībai. Nodarbības beigās tika 

nolemts 24.februārī apmeklēt izstādi ,,Skola 2017” Ķīpsalā. 

 

 

Divas izstādes Ķīpsalā 
24.februārī 9.klases skolēni apmeklēja Ķīpsalas izstāžu halli un izstaigāja divas izstādes. Vispirms iepazinās ar skolu 

un augstskolu piedāvājumu izstādē ,,Skola 2017”, tad aplūkoja izdevniecību piedāvājumu izstādē ,,Grāmata 2017”, 

garāmejot paklausījās J.Kursītes prezentāciju grāmatai ,,Zīmju valoda: latviešu žesti” un par lētākām naudiņām 

izstādē iegādājās gan mācību materiālus, gan interesantu lasāmvielu brīviem brīžiem.  

Apbēdināja vienīgi tas, ka ne visas mācību iestādes piedalījās šajā projektā un ne visas bija parūpējušās par 

reklāmas bukletiem, jo devītklasnieku galvenais mērķis bija palīdzēt sev izvēlēties nākamo mācību iestādi, to 

vispiemērotāko un labāko. 

Skolotāja Inita 

 



EKSKURSIJA DABAS MUZEJĀ 
4.a klase februārī viesojās Dabas muzejā, lai piedalītos nodarbībā „Mežs ir 

mājvieta daudziem” Tās laikā salikām uz magnētiskās tāfeles meža 

iemītniekus un augus. Dzirdējām stāstus par mūsu meža dzīvnieku 

neparastākajiem mājokļiem. Paši izpētījām arī mazo kukaiņu dzīvi mājās un ap 

to. Tomēr visvairāk mūs ieinteresēja pašu izstaigātā izstāde par Zemes 

veidošanos un tās reljefu. Noderēs dabaszinību stundās, mācoties par 

zemeslodes uzbūvi! 

Skolotāja Aiva 

CIEMOS PIE SKOLOTĀJAS 

Piektdien, 10.februārī, 9.klases skolēni brauca ciemos pie klases 

audzinātājas Initas uz Carnikavu jautri un vienlaikus arī lietderīgi 

pavadīt laiku. Vakarā k/n Ozolaine skolēni noskatījās režisora 

Rolanda Rekkes dokumentālo filmu ,,Inteliģentie huligāni”, kas 

rosināja domāt par ne tik seno Latvijas citādo jauniešu dzīvi, par 

aizrautības nozīmi ikdienā, par nākotnes profesijas kā vaļasprieka 

izvēli, lai dzīvē izbēgtu no rutīnas. Skolēni apskatīja arī mākslīgā 

sniega slēpošanas trasi stadionā.  

Vakars un nakts pagāja spēlēs un sarunās par dzīvi, tās 

patiesajām vērtībām. Pēc brokastīm skolēni devās uz jūru, ceļā 

pievēršot uzmanību rakstiem un pēdām sniegā, cik nu tas vēl mežā 

bija palicis. Pēc sportiskajām aktivitātēm – improvizētās hokeja spēles uz ledus jūras malā - kopā tika gatavotas 

pusdienas un domāts par jēdziena ‘pēdas’ 5filozofisko saturu (ko cilvēks atstāj pēc sevis). 

Skolotāja Inita 

SPORTS 
Tā kā šogad ziema mūs nelutina ar sniega segu, meklējām iespēju doties mācīties slēpot uz vietu, kur sniegs ir. 

Tādu vietu mēs atradām. 3.februārī 5. un 7. klase devās slēpot uz Uzvaras parku. Skolēniem bija iespēja izbaudīt 

slēpošanas prieku ar katram atbilstošu distanču slēpošanas inventāru. Pēc pavadītā laika distancē visiem bija 

patīkams nogurums un prieks par padarīto darbu!  

Skolotāja Evita 

 

 


