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JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ 
Ar smaidiem, ziediem un atkalsatikšanās prieku sācies 

jaunais mācību gads. Skolas saimei tas ir viskuplākais 

pastāvēšanas vēsturē. Esam izauguši līdz apaļam skaitlim - 200. 

Tieši tik skolnieku Rīgas Igauņu pamatskolu šajā mācību gadā var 

saukt par savu. Līdzās jau pieredzējušiem skolniekiem un 

skolotājiem pirmās skolas gaitas uzsāka arī 25 pirmklasnieki un 4 

jauni skolotāji.  

Esam lepni par savas mācību iestādes sasniegumiem īpašos 

pasākumos un gandarīti par katra skolnieka panākumiem 

ikdienā. Tāpēc šajā 1.septembrī esam patiesi priecīgi par 

jaunumiem savā skolā. Vasaras mēnešos mums ir izremontēta 

ēdnīca un izveidots jauns mājturības kabinets. Par virtuvi īpaši 

priecājas skolas saimnieces, kas ikdienā gatavo mūsu maltītes. 

Tagad jaunajās telpās ir daudz jaunu virtuves iekārtu, kas 

atvieglos pavāres darbu un padarīs gardākas mūsu pusdienas. 

2017./2018.mācību gadu iesākam ar jaunu nosaukumu – 

esam Mammadaba vēstniecības skola Rīgas pilsētā. Lai 

pasniegtu vēstniecības karogu un apliecinājuma rakstu, 

1.septembra svinīgajā pasākumā piedalījās Latvijas valsts mežu 

pārstāvji. Tagad esam apņēmības pilni visa mācību gada laikā 

rūpēties par dabu, doties mežu izpētē un apgūt jaunas zināšanas 

projektu nedēļas laikā.   

Lai jauni izaicinājumi un patīkami pārsteigumi sagaida 

ikvienu no mūsu skolas saimes! 

 Skolotāja Aiva

 

SKOLĒNU DEJU SVĒTKOS IGAUNIJĀ 

Jūnija beigas un jūlija pirmās dienas 
tagadējai 5.a klasei pagāja Tallinā. Nedēļu 
tur dzīvojām, lai mēģinātu un piedalītos 

koncertos Igaunijas skolu 
jaunatnes deju svētkos. 
Tas bija vēl nebijis 
piedzīvojums mūsu klasei 
– dienu un nakti bijām 
kopā gan priekos, 
smieklos, gan atbalstot 
viens otru skumjākos 
brīžos, kad ilgojāmies pēc 
mājām. Tomēr visi 
piekritām, ka dalība 
svētkos bija tā vērta!  

Kaut arī mēģinājumi 
sākumā šķita tik 
nogurdinoši un 

neinteresanti, tomēr noslēgums ar 
kopīgajiem svētkiem bija skaists un 
iespaidīgs. Netraucēja ne vēsais un 

vējainais laiks, ne lietus lāses, kuru dēļ 
pat atcēla vienu koncertu. Kopīgi 
piedzīvojām, ko nozīmē no rīta celties un 
doties uz brokastīm, tad dienu pavadīt 
stadionā, lai vēlu vakarā dotos vakariņās.  

Sava burvība bija arī vakariem 
nakšņošanas vietā. Tad spēlējām futbolu 
un dažādas spēles. Kaut arī dienas 
nogurums bija liels, tomēr gulēt iet nu 
nemaz negribējās. Bez dejošanas un 
mēģinājiem, kopīgi gājām ekskursijā pa 
pilsētu, Jūras un Veselības muzeju, arī 
tērējām vecāku iedoto kabatas naudu 
veikalos. Deju svētkiem ir sava burvība, 
ko gribētos piedzīvot vēl kādreiz! 
 

Klases audzinātāja Aiva
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PĀRGĀJIENĀ 

13.septembrī visa skola devās kopīgā pārgājienā uz 

Garezeru. Sadalīti komandās, izejot dažādas stacijas, kuras vijās 

blakus Garezeram, komandas nonāca atpūtas vietā. Tur bija 

iespēja papusdienot, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs, 

spēlēs, šūpoties šūpuļtīklos un iepazīt mežu. Pēc tam visi kopā 

devās atpakaļ uz vilcienu, lai dotos mājup. Kopumā pārgājiens 

bija izdevies, laika apstākļi mūs lutināja un visi labi pavadīja 

laiku! 

Klaudija 9.klase 

 

Mūsu šī gada pārgājienu palīdzēja organizēt biedrība Dabas 

Draugi un Arvis Ozoliņš. Pasākums bija patiesi izdevies! Arvis 

mūsu kopīgo došanos pie dabas bija noorganizējis kopā ar 

Carnikavas pašvaldību un Mammadaba vēstniecību. Latvijas 

valsts dzelzceļam bija pat pasūtīti garāki vilciena sastāvi, lai 

pārvadātu mūsu skolas 200 pārgājiena dalībniekus. Iesaistījās arī 

mūsu skolas 8.,9.klašu skolēni, kuri uz pārgājiena vietu devās jau 

iepriekšējā vakarā, lai kopīgi uz ugunskura vārītu zupu un nakti 

pavadītu teltīs, bet agri no rīta gatavotu mums pārsteigumus. 

Pārgājiena laikā ar dažādiem uzdevumiem tuvāk iepazinām 

mežu un jūras malu. Bet Garezeri pie Carnikavas izrādījās patiesi 

brīnišķīgi. Noteikti šajā dabas vietā vēlētos nokļūt vēlreiz! 

Turpināsim arī sadarbību ar Arvi – tas bija tā vērts! 

Skolotāja Aiva

SKOLOTĀJU DIENA 
    Šogad Skolotāju dienu svinējām kopā ar Miķeļdienu – 

29.septembrī. Skolēnu pašpārvaldes bērni attēloja savus 

skolotājus. Man patika, kā mēs to darījām. Tas bija jautri. 

Īpaši daudz smējāmies pirms tam mēģinājumos. Pēc tam 

skolotāji minēja mīklas par dārzeņiem un saņēma tos arī 

dāvanā. Mīklas bija visai dažādas – gan grūtas, gan vieglas. 

Skolotājiem tika arī kliņģeris ar 20 svecītēm – tik skolotāji 

strādā mūsu skolā. Jācer, ka skolotājiem patika mūsu 

pārsteigumi! 

Reičela, 5.a klase 
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MIĶEĻDIENAS IZSTĀDE 

Šī gada Miķeļdienas izstādi veltījām skolotājiem. Tāpēc skolēni 

gatavoja dažādas kompozīcijas ar veltījumu saviem skolotājiem. 

Īpašs paldies arī pamatskolas skolēniem, kuru kopīgi veidotie 

dārzeņu pušķi bija nepārspējami! 

EKSPEDĪCIJA MEŽĀ 
7.klases skolēnu atziņas un pārdomas par MammaDaba ekspedīciju: 

Puišu teiktais: 

„Man patika ekspedīcija, jo visu, ko mācījāmies teorētiski, 

veicām praktiski. Man patika, ka bija tik daudz dažādu lietu, ko 

varējām darīt.” 

„Kopumā man patika, jo bija interesanti fakti par mežu. Bija 

iespēja uzzināt par dažādiem darbarīkiem un tos pašiem 

izmēģināt. Man patika celt tiltu, ēst desas un atpūsties.” 

„Mēs uzzinājām, kā Latvijas Valsts Meži(LVM) aprūpē mežus. 

Noslēgumā bija jauks pikniks.” 

„Atcerēšos daudzās interesantās aktivitātes, it īpaši koka tiltu, 

kas beigās salūza.” 

 

 

Meiteņu teiktais: 

„Patika plašā informācija par mežu, bet vislabāk patika dejot 

kopā ar Cūkmenu un darboties līdzi darbnīcās. Patika, ka bija 

jāpilda darba lapas un jāseko līdzi.” 

„Vislabāk patika celt koka tiltu. Atcerēšos autobusa šoferi, kurš 

jokodamies vēlējās, lai mēs mežā salasām viņam baravikas.” 

„Viss likās forši. Mēs mācījāmies, kā rēķināt, cik priedes birzī un 

kā noteikt koka vecumu. Es atceros, kā mēs būvējām tiltu un 

kāds salauza dēli (nejauši).” 

„Nu man patika Cūkmens. Šur tur bija nedaudz garlaicīgi, bet 

kopumā bija forši.” 

„Ļoti forši! Cūkmens bija labākais!” 

Informāciju apkopoja klases audzinātāja Ilze Rasmuse

 

2.A KLASSI REIS KOSMOSESSE 
Septembrikuus olid Riia linna kokku tulnud maailma parimad 

astronoomid, kes osalesid Kosmosele pühendatud konverentsil. 

Sellega seoses oli võimalus külastada ka näitust ning tutvuda 

erinevate tehnoloogiatega, mis meile tänu Kosmosele leiutatud 

on. Näitus oli väga huvitav ja vahva. Proovisime juhtida robotit 

planeedil Marss, saime teada, kui palju me kaalume erinevatel 

planeetidel, kuulasime Kosmoses levivaid helisid, katsetasime 

päikesepaneelide tööd ning uurisime meteoriite. Veel vahvam oli 

see, et näitusele tuli ka meie Oskari isa, kelle hobiks on 

astronoomia. Ta rääkis meile palju huvitavat ja vastas meie 

keerulistele küsimustele. See oli põnev ja õpetlik näitus meile 

kõigile!                    Õpetaja Ivika

RETRO AUTO MUZEJĀ 
Hei, dodamies uz “Retro - auto muzeju”! 

Skolotāju dienas izskaņā “astotie” devās uz privāto 
spēkratu muzeju, kas atrodas viena jauka gājiena attālumā 
no mūsu skolas - Kantora ielā. Laipni sagaidīti un muzeja 
īpašnieces izvadāti, varējām apskatīt motoru vēstures 
attīstības gaitas liecības. 

Puišiem saistošs, šķiet, bija itin viss. Gan velo vēstures 
eksponāti, gan civilās un militārās mašīnas. Muzeja 
eksponātu apskates laikā guvām gan estētisku baudījumu, 
gan tehnisko zināšanu pilnveidi. Ar atzinību jāatzīmē, ka 

visi spēkrati, kas savā laikā ir tikuši restaurēti, pēc gides 
teiktā, esot braukšanas kārtībā. Visu cieņu muzeja 
kolekcijas veidotājiem - auto mehāniķiem restauratoriem! 
Tika stāstīts un rādīts, kurus auto izmantojuši gan 
pašmāju, gan citu valstu kino režisori vēsturiskajās 
aktierfilmās. Arī mēs ļāvāmies iemūžināt sevi šo unikālo 
eksponātu fonā. Muzeja apskates gaitā varējām apskatīt 
arī darbnīcu un BMW restaurēšanas gaitu. Savukārt 
apskatei ritot uz beigām, varējām izbaudīt gan muzeja 
dārza, gan blakus esošā skvēra rudenīgo noskaņu ar Induļa 
Rankas skulptūrām.                                        Enia, 8.klase     



TREŠDIENA AR TĒJU 
5.b klases skolēni un audzinātāja 20.septembrī viesojās tējnīcā ,,Materia”. Vispirms 

apskatījām izstādi ,,Maldugunis – spēle ar gaismu un formu” (Augusta tēta un brāļa darbus), 

tad baudījām tēju, klausoties Anitas kundzes stāstījumā par tējas dzeršanas tradīcijām 

Amerikā, Indijā, Ķīnā. Šķiet, ka vislabāk visiem garšoja Indijas piena tēja.  

Paldies Augusta Gustava mammai par uzaicinājumu, tējām un interesanto stāstījumu!  

                   Skolotāja Inita 

 

OLIMPISKĀ DIENA

 Kā katru gadu, arī šogad, septembrī notika Olimpiskā diena. 

Sporta dienā mēs aktīvi kustējāmies pa dažādām 

interesantām „stacijām”. Bija gan florbola, futbola, 

basketbola, sprinta, līdzsvara, gan citas stacijas, kurās 

varējām pārbaudīt savu veiklību, spēku un erudīciju. Šī diena 

bija jautra. Lai gan sportojām visu pēcpusdienu, nogurumu 

nejutām! Beigās apbalvošanā visi saņēma garšīgas balviņas.  

6.klases skolniece Ance 

 

 

PIRMĀS SACENSĪBAS - FUTBOLS 
12.septembrī devāmies uz 94.vidusskolu, lai sacenstos ar 

94. un 53. vidusskolas futbola komandām. Cīņā pret 

94.vidusskolu mums nācās piekāpties, taču pret 

53.vidusskolu „noturējām” neizšķirtu, tomēr tas nedeva 

iespēju mums tikt tālāk finālā. Skolas komandu pārstāvēja: 

Emīls, Krišjānis (4.kl.), Tomass, Edvards, Gustavs, Nils, 

Marts, Aleksis (5.kl.). 

    Sporta skolotāja

 


