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Direktores v ēlējums, s ākot jauno m ācību gadu 

1.septembri nevar 
nepamanīt. Tas ienāk mūsu 
dzīvē caur bērnu pošanu 
skolai, caur iedvesmot 
gataviem skolotājiem, rudens 
smaržu, asteru un gladiolu 

pušķiem, pozitīvu satraukumu 
un jaunu apņemšanos. 

Lai īstenotos sapņi, 
piepildītos apņemšanās un 
izglītošanās sasniegtu savu 
mērķi, ir vajadzīga ikkatra 
cilvēka atbildība. Tā ir vecāku 
atbildība sagatavot skolai un 
sekot līdzi ikdienā, skolotāju 
atbildība iedvesmot un radīt 
vēlmi mācīties, valdības 
atbildība veidot augstu 
izglītības standartu, atbalstīt 
skolotājus un radīt jaunas 
iespējas, bet visam pāri – pašu 
skolēnu atbildība pret sevi, 
savām zināšanām un savu 
nākotni. 
Vēlu skolēniem jaunas un 
pozitīvas apņemšanās, mācību 
gadu uzsakot. 

Vēlu vecākiem degsmi, 
pacietību un prieku ik dienu, 
redzot jauno paaudzi augam 
un izglītojamies. Lai 
nepietrūkst spēka, pacietības 
un izpratnes, vadot bērnus 
skolas gaitās! 
Skolotājiem un ikkatram 
skolas darbiniekam novēlu gūt 
gandarījumu no paveiktā, 
ikdienu rūpējoties par bērnu 
izglītību, drošību  un veselību. 
Priecāties par skolēnu 
sasniegumiem un 
panākumiem. 
Lai jauks, interesants un 
ražīgs Jaunais mācību gads!  
 
Jūsu Renāte Linde 

Jaunumi skol ā –  
Ar košiem ziediem, sapostām 
mācību telpām, smaidošiem 
skolotājiem, vecākiem un 
skolēniem ir atnācis 
septembris. 

2012./2013.mācību 
gadu skolā ir uzsācis 
rekordliels skolēnu skits – 
406. Mēs lepojamies, ka mūsu 
skolu izvēlas arvien vairāk 
vecāku. Tas liecina par to, ka 
ejam pareizajā virzienā – 
izvirzām augstas prasības ne 
tikai skolēniem, bet arī 
pedagogiem, rūpējamies, lai 
skolā ir kārtība un valda tīrība. 
Mūsu skolas skolēniem ir 
augsti sasniegumi mācībās un 
mācību olimpiādēs. Mēs 

aktīvi iesaistāmies 
ārpusstundu pasākumos – 
sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē. Piedalāmies projektos 
un daudzveidīgās interešu 
izglītības programmās. Šogad 
interešu izglītības 
programmas papildinātas ar 
karatē pulciņu 2.-6.klases 
skolēniem. 

Šis mācību gads katra 
skolēna un skolotāja dzīvē 
sācies ar jauniem 
izaicinājumiem – esam 
atteikušies no darba burtnīcu 
izmantošanas mācību procesā, 
uzsvaru liekot uz digitālo 
mācību materiālu  un aktīvo 

mācību metožu izmantošanu 
mācību stundā.  

Vēl šogad jaunums − 
skolēnu e−kartes, kas ļaus ne 
tikai bez maksas izmantot 
sabiedrisko transportu Rīgā, 
bet drīz vien kalpos kā 
skolēna identifikācijas karte − 
iekļūstot skolā, atlaidēm 
noteiktās tirdzniecības vietās. 
 Katrs sākums ir grūts. 
Tikai ieguldot darbu var 
sasniegt augstus rezultātus. 
Lai mums visiem ir spars un 
veselība veicot šo dzīves 
svarīgāko darbu – mācības. 
 
Ilze Bērziņa, direktora vietn. 
izglītības jomā 

Kā beidz ās iepriekš ējais m ācību gads 
Pērnais mācību gads mūsu skolā ir bijis ļoti aktīvs. Skolēni ir piedalījušies gan olimpiādēs, gan 

dažādās sacensībās, gan koru, gan deju skatēs un guvuši lieliskus panākumus. Un, protams, šo panākumu 
nopelni pienākas arī skolotājiem, kas bērnus sagatavoja olimpiādēm un citām sacensībām. Pēc gūtajiem 
panākumiem skolēni tika atalgoti ar diplomiem. 
Pagājušajā mācību gadā ir bijuši šādi pasākumi: 

• Mācību priekšmetu nedēļas un olimpiādes 
• Gada izcilnieks 
• Sacensības Rīgas 3. ģimnāzijā 
• Skolas talantu šovs 
• Sadziedāšanās un sadejošanās svētki „M ēs pilsētai ceRīgai” 
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Mācību priekšmetu  olimpiādes 
Šogad mūsu skolas skolēniem bija augsti sasniegumi rajona mācību priekšmetu olimpiādēs. Latviešu 

valodas olimpiādē 8. klases skolēni Ieva Žuravska ieguva 1. vietu, bet Rihards Lapsa − 3. vietu, par to 
paldies skolotājai Elīnai Drozdai. 

Angļu valodas olimpiādē un konkursā 1. un 2. vietu ieguva 8. klases skolnieks Rihards Lapsa un 5. b 
klases skolniece Marta Fabrika (skolotāja Baiba Ozoliņa). 

Matemātikas olimpiādēm skolotāja Inese Lude skolēnus sagatavoja īpaši rūpīgi. Pateicoties rūpīgajai 
sagatavošanai skolēni ieguva augstas vietas. Rajona olimpiādē Toms Bude un Bernārs Kažoks (5. klase, 
sk. Ilze Bērziņa) ieguva II vietas, Sanija Smildziņa un Lauma Rozentāle arī ieguva II vietas un 8. klases 
skolēni Ieva Žuravska un Elīna Evelīna Puķīte ieguva II vietas, Anna Patrīcija Mālere ieguva III vietu un 
Rihards Lapsa ieguva atzinību. Matemātikas atklātajā olimpiādē Eduards Lapiņš un Toms Bude 3. – 5. 
klašu grupā ieguva II vietas, 6. klašu grupā Sanija Smildziņa ieguva III vietu un Zlata Pavlova ieguva 
atzinību un 8. klašu grupā Elīna Evelīna Puķīte ieguva atzinību. Jauno matemātiķu konkursa 3. kārtā mūsu 
skolas komanda „Pumpurs” ieguva I vietu valstī. 

Rajona fizikas olimpiādē augstus sasniegumus ieguva skolotājas Vijas Rasmanes skolēni Dace Signija 
Mice un Edgars Jēkabs  Čiblis. 

Vizuālās mākslas konkursos vairākas atzinības ieguva skolotājas Guntas Pļavenieces mācītie skolēni. 
Mūsu skolas deju kolektīvi izcīnīja vairākas godalgas deju pasākumos: Rīgas Domes godarakstus 

saņēma deju kolektīvs Pumpurēni (vad. Renāte Linde un Taiga Ludborža), bet Kultūras un nemateriālā 
fonda Goda rakstu saņēma jauniešu deju kolektīvs „Dzīpars” (vad. Renāte Linde), kā arī skolas direktore 
Renāte Linde saņēma Rīgas Domes pateicību un kausu par ieguldījumu dejas mākslas attīstībā. 
Gada izcilnieks 

Par šiem sasniegumiem skolēni tika apbalvoti gan valsts atklātās olimpiādes skolēnu apbalvošanā, kas 
notika Latvijas valsts universitātes aulā, gan olimpiešu kliņģerī, ko olimpiešiem bija sarīkojusi skola. 
Olimpiešu kliņģerī skolēnus apsveica ar panākumiem un pasniedza iegūtos diplomus, kā arī izsniedza 
pateicības rakstus no skolas. Skola dāvināja puķes arī vecākiem un skolotājiem, kā pateicību. Vakara 
noslēgumā skolotājus, vecākus un skolēnus cienāja ar kliņģeri. 

 
Sacensības Rīgas 3. ģimnāzijā 

Astoto klašu skolēni piedalījās sacensībās Rīgas 3. ģimnāzijā. Sacensības bija līdzīgas mūsu pašu 
skolas rīkotājām komandu sacensībām „Erudīts”. Komanda sastāvēja no astoņiem cilvēkiem un skolotājas. 
Komandā piedalījās Anna Patrīcija Mālere, Evita Antonova, Daniela Šterensus, Elīna Evelīna Puķīte, 
Sanija Kopeika, Ieva Žuravska, Valentīns Dementjevs un Daniels Jansons. Pirmajā daļā, kurā ietilpa 
praktiskie uzdevumi, skolēni tika sadalīti četros pāros. Katrs pāris sacentās savā priekšmetā – matemātikā, 
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bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Otrajā daļā
grupu otrs uz otru. Abas grupas pelnīja punktus atbildot uz jaut
Pēc tam tika apkopoti komandu punkti un ta

savu talantu uz skolas skatuves. Skol
Vislielāko popularitāti skatītāju vidū
Priekšnesums palika atmiņā dēļ oriģ ā
meitenes. Dziesmas galveno varoni „mazo” atveidoja Daniels no 8. klases un ansamb
saģērbušās kā zēni, dziedāja dziesmu. Šis priekšnesums ieguva I vietu un video ar priekšnesumu v
apskatāms draugiem.lv.  
„M ēs pilsētai ceRīgai” 

Starp daudzajām mācību stund
mēģinājumiem. Arī Rīgas pilsētas skatē
noskaidroti labākie kori un deju kolekt
pasākumam, mūsu skolas kolektīvi iek
skaitā, tāpēc izcīnīja iespēju piedal
sadziedāšanās un sadejošanās svētkos 
ceRīgai”, kuri notika Mežaparka estrā
dienā notika mēģinājums, kurā apguva uziešanu uz 
skatuves un izmēģināja dejas un dziesmas. Otraj
dienā no rīta bija ģenerālmēģinājums un vakar
plkst. 17:00 sākās koncerts. Koristi ar kr
veidoja dažādus ornamentus – varavīksni, sauli u. c. 
Abas dienas bija ļoti lietainas un lietus lija ar
koncertā, tomēr par spīti lietum koncerts bija 
izdevies.  

Ar šo pasākumu veiksmīgi noslē
Lappusi sagatavoja Elīna Evelīna 
 Dzīpara vasaras piedzīvojum
Mūsu skolas Jauniešu deju kolektīvs "Dz

ā daļā komandu sadalīja divās daļās. Viens skolēns no p
grupu otrs uz otru. Abas grupas pelnīja punktus atbildot uz jautājumiem par visu č

c tam tika apkopoti komandu punkti un tad notika apbalvošana. Mūsu komanda ieguva III vietu
komandu konkurencē
dalību sacensībās ieguva diplomu un 
konfekšu kasti.  

Skolā viesojās arī
kas ESF projekta ietvaros 
saistošā veidā iepazīt
pasākumu jāpasakās skolas absolventei 
fiziķei Natālijai Lesiņ
noorganizēja. 
Skolas talantu šovs
 Kā ikkatru m
pagājušajā mācību gadā
šovs. Katram skolēnam bija iesp

savu talantu uz skolas skatuves. Skolēni dejoja, dziedāja un spēlēja dažādus m
ī āju vidū ieguva septīto astoto klašu ansambļa uzvest
ņā ēļ oriģinālā izpildījuma. Ansamblī bija viens zēns un visas p

meitenes. Dziesmas galveno varoni „mazo” atveidoja Daniels no 8. klases un ansamb
ja dziesmu. Šis priekšnesums ieguva I vietu un video ar priekšnesumu v

ā ību stundām apņēmīgākie skolēni atrada laiku ar
ētas skatēs, kurās tika 

kie kori un deju kolektīvi šim 
īvi iekļuva labāko 

ēju piedalīties šajos 
ā ētkos „M ēs pilsētai 

Mežaparka estrādē. Pirmajā 
ā apguva uziešanu uz 

ja dejas un dziesmas. Otrajā 
ēģ ājums un vakarā 

s koncerts. Koristi ar krāsu apļiem 
ravīksni, sauli u. c. 

oti lietainas un lietus lija arī pašā 
lietum koncerts bija 

īgi noslēdzās pagājušais mācību gads! 

īvojumi 
īvs "Dzīpars" šovasar neslinkoja, bet gan cītī

ielīgošanas pasākumā
jūnijā, Jūrmalas pils
svētkos 8. jūlij ā, sadancošanas festiv
"Soļi smiltīs" Pāvilost
Rīgas svētku koncertuzvedum
mana baltā Rīga" 19. august
kur dejojām uz vienas skatuves kop
Rīgas labākajiem deju kolekt
pasākumi bija ļ
interesanti, bet pats galvenais, ka 
izdevušies un labām emocij
Rihards 
 

ēns no pāra devās uz vienu 
jumiem par visu četru priekšmetu tēmām. 

su komanda ieguva III vietu septiņu 
komandu konkurencē. Visas komandas par 

ī ās ieguva diplomu un 

ās arī „Inovācijas busiņš”, 
kas ESF projekta ietvaros ļāva skolēniem 

ā iepazīt fizikas likumus. Par šo 
āpasakās skolas absolventei 

ālijai Lesiņai, kas šo pasākumu 

Skolas talantu šovs 
 ikkatru mācību gadu, arī 
ā ību gadā notika skolas talantu 

ēnam bija iespēja parādīt 
ādus mūzikas instrumentus. 
ļa uzvestā dziesma „Mazā”. 

 bija viens zēns un visas pārējās bija 
meitenes. Dziesmas galveno varoni „mazo” atveidoja Daniels no 8. klases un ansambļa meitenes, 

ja dziesmu. Šis priekšnesums ieguva I vietu un video ar priekšnesumu vēlāk bija 

ni atrada laiku arī deju un kora 

ītīgi dejoja. Piedalījāmies 
ākumā Doma laukumā 22. 

ūrmalas pilsētas Jomas ielas 
ū ā, sadancošanas festivālā 

ī āvilostā 28. jūlijā, kā arī 
ētku koncertuzvedumā "Rīga, 
ā īga" 19. augustā Krastmalā, 
ām uz vienas skatuves kopā ar 
ākajiem deju kolektīviem. Visi šie 

ļoti forši, jautri un 
interesanti, bet pats galvenais, ka 

ām emocijām pārbagāti!  
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      Vārds absolventiem 
 
Manai Pumpurskolai 
 
Sen garām laiks, kad gājām Pumpurskolā,  
Soļi gaiteņos arvien tālāki šķiet. 
Sen garām laiks, kad sēdāmies solā, 
Viss mainās – pat gadsimti nāk un iet. 
 
Sen aizaugusi skolas gaitu taka, 
Un zvans uz stundu nesauc mūs… 
Bet mūsu mīļā, sirmā Pumpurskola 
Kā gaismas pils arvien vēl skolo jūs. 
 
Gadiem ejot, daudz tiek aizmirsts, 
Daudzām lietām pēdas gaist, 
Taču vienmēr atmiņās tiek glabāts 
Tas skaistais Pumpurskolas laiks. 
 
Lai jaunajā mācību gadā visiem spēks, izturība, vēlme iegūt 
jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī ticība sev, ticība saviem 
spēkiem. Tad viss izdosies! 
Laimīgu jauno gadu! 
Natālija Lesiņa (dzim. Rakova), 2003. gada absolvente 
 
Jauno mācību gadu Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā es sagaidu piedzīvojumiem pilnu, pieredzes bagātu un 
jauniem cilvēkiem! AP11PSK es novēlu turpināt pilnveidoties un attīstīties ar katru jauno mācību gadu, kā 
arī godam nest skolas vārdu! Man Jūs visi pietrūkstat! 
Elīza 

1. septembri gaidu ar nelielu 
satraukumu, galu galā jauna skola 
un jauni cilvēki. Visiem skolas 
skolēniem un protams nākamajai 9. 
klasei novēlu mācīties, mācīties un 
vēlreiz mācīties jau ar pašu pirmo 
skolas dienu, jo gada beigās ir 
diezgan pagrūti visu "sagrābt"… 
Baiba 
 
Jauno mācību gadu sagaidu ar 
patīkamu satraukumu. Kaut gan 
nebrīnīšos, ja sajaukšu skolas un 
ieradīšos Pumpura skoliņā. Jo 
nespēju iedomāties, kā pirmajā 
skolas dienā varētu neredzēt mīļos 
skolotājus, direktori ar laipno 
smaidu un jaukajiem vēlējumiem 
iesākot jauno mācību gadu un 
protams skolēnus. Gan 

pirmklasniekus, kuri uztraukušies smaidīs, gan jau esošos skolniekus. Skolai novēlu paklausīgus skolēnus, 
skolotājus kas mīl savu darbu un katru mācību gadu kā nebeidzamu piedzīvojumu. Lai gan būšu jaunā 
skolā, es nekad nevarēšu aizmirst Pumpura skolu, jo tur es guvu pirmās dzīves gudrības, pirmo skolotājas 
rājienu un pirmos draugus. Un vienmēr braucot garām skolai es uz to palūkošos ar skumjām acīm 
atceroties pavadīto laiku. 
 
Dace 
Jauno mācību gadu sagaidīšu, mācoties Rīgas Valsts Tehnikumā. Jau tagad apzinos, ka man pietrūks 
AP11tā, tās iedzīve un omulība, jo tagad mācīšos samērā lielā skolā. Novēlu šai mazajai, jaukajai skolai 
veiksmi un domu, ka kādreiz tā kļūs par labāko 9.klašu izglītības iestādi Latvijā!  
(Henrijs Mēness, absolvēja 2012.gadā, skolotājas Vijas Rasmanes klasē.) 
 
Avīzes konsultante − skolotāja Inese Lude 


