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Mūsu sasniegumi 
Mūsu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 
Par Rīgas 64. matemātikas olimpiādi... 
 Ralfs, 5. b. 

 
21. februārī, Rīgas 92. 
vidusskolā notika 64. 
matemātikas olimpiāde (2. 
posms). No mūsu skolas 
piedalījās 16 skolēnu. 
Olimpiādē piedalījās skolēni, 
kuri pirms tam uzvarēja skolas 
olimpiādē. Visi olimpiādes 
dalībnieki nopietni gatavojās 
pie skolotājas Ineses Ludes 
projektu nedēļā katru dienu un 
arī matemātikas pulciņā 
ceturtdienas un piektdienas 

rītos. Daži saņēma diplomus vai 
atzinības: 
Eduards Lapiņš, 6.a - 1.vieta  
Aleksandra Gailīte, 6.b - 3. vieta  

Elizabete Lietiņa, 6.b - 3. vieta  
Marta Lasmane, 6.a -  Atzinība  

Ralfs Logins, 5.b - Atzinība  
Bernārs Kažoks, 7.b - Atzinība  
 

Rīgas pilsētas 
vispārizglītojošo skolu 

angļu valodas olimpiādē: 

Guna Gadzāne, 7. b – Atzinība 

Valsts Atklātajā vācu 

calodas olimpiādē: 
Rodrigo Vilhelms Nežborts. 6.a – 

Atzinība. 

Valsts Atklātajā angļu 

valodas olimiādē: 
Rodrigo Vilhelms Nežborts. 6.a – 
Atzinība. 

Aleksandra Gailīte, 6.b – 
Atzinība. 

BASKETBOLA SACENSĪBAS MEITENĒM 
Šogad mūsu klases meitenes arī ir piedalījušās basketbola sacensībās. Sacensībās 

piedalījās meitenes no mūsu 5.b klases un arī no citām 5.,4 klasēm. Sporta skolotāja 
jokojoties teica, ka mēs esam aizsākušas vēsturi. Jo mēs esam pirmā meiteņu komanda 

(4- 5 klase) kuras ir piedalījušās basketbola sacensībās, un pietam ieguvušas 2.vietu 
Latgales priekšpilsētā. Pirms sacensībām mums notika treniņi vairākas reizes nedēļā. 
 

Sveicam arī  6.-7. klašu meiteņu komandu ar izcīnīto uzvaru Latgales priekšpilsētas skolu 
sacensībās FLORBOLĀ! 
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Mūsu sasniegumi mākslinieciskajā pašdarbībā 
Dejotāji brauca uz 

Liepāju! 
28. martā 3. – 4. un 5. – 

6. klašu dejotāji devās uz 
Liepāju! Aizbraucot turp, 
aizgājām uz kādu ļoti 
interesantu skolu, kas bija tieši 
pie jūras. Mēs ar koncertu 
parādījām citiem deju 
kolektīviem kā dejo rīdzinieki! 
Skatuve gan bija maza, bet 
gandarījums bija liels. 

Vēlāk visi kopā 
devāmies iepazīt skaisto 
Liepājas apkārti un skaistumu. 
Apskatījām kā pa ielu tika 
izrakstīta Liepājas himna. 
Interesanti! Galu galā nonācām 
līdz jūrai vējš matos un 
patiešām neviltotais bērnu 
prieks bija kā lielisks 
mudinājums doties uz vakara 
koncertu!  
Liene, 5.b. 

Deja kā skolas 
firmas zīme 
Dejošana tradicionāli ir viena 
no mūsu skolas „firmas 
zīmēm”. Par citiem deju 
kolektīvu pasākumiem stāsta 
skolas direktore, daudzu deju 
kolektīvu vadītāja  Renāte 
Linde: 

 „Skolas deju kolektīvi 
ir piedalījušies vairākos 
koncertos skolā, kā Valsts 
svētku koncerts, skolas 
jubilejas koncerts, 
Ziemassvētku koncerts, tagad 
gatavojamies Māmiņu dienas 
koncertam. Līdzās tam 
kolektīvi ir piedalījušies skatēs, 
kuru rezultāti tiks minēti šajā 
avīzes lappusītē. Bez tam 
dejotāji ir priecējuši skatītājus 
vairākos koncertos un 
labdarības pasākumos. Tikai 
daži no tiem: Draudzības 
koncerts Liepājā (7.  9. kl.), 
Labdarības koncerts 

Lapmežciema kultūras namā 
(1.  9. kl.), Draugu koncerts 
Salaspilī k.n. Rīgava (1. un 7.  
9. kl.); Festivāls „Lecam pa 
vecam, lecam pa jaunam” 
Priekuļos (7.  9. kl.), Festivāls 
„Pilna sauja dzintariņu” 
Liepājā (3.  6. kl.). Šogad 
plānots arī Rīgas pilsētas skolu 
tautisko deju kolektīvu 
Laureātu koncerts VEF 
kultūras pilī (1.  4. kl.) un 
Mātes dienas koncerts LIDO 
atpūtas centrā (1.  9. kl.). 
Skolēni, pabeidzot mūsu skolu, 
no tās neaiziet pavisam. Daudzi 
no viņiem turpina dejot 
jauniešu kolektīvā „Dzīpars”. 
Arī šie dejotāji ir piedalījušies 
gan skatēs, gan daudzos 
ārpusskolas deju pasākumos, kā 
Miķeļdienas gadatirgus 
koncertā, Draudzības koncertā 
Liepājā, Koncerts Feimaņu 
kultūras namā „Vymans” 
5gadu jubilejas koncertā, 
Draudzības koncertā Kuldīgā; 
koncertā Ziemeļblāzmā „Kam 
draugi, tas bagāts”, 
Sadancošanās koncertā 
Viļķenes kultūras namā, BDA 

„Dzīpariņš” 20 gadu jubilejas 
koncertā VEF kultūras pilī u.c.”  
Lūk, ko mums stāsta 
„Dzīpara” dejotāji! 

Sanija: Dejoju, jo tā ir lieta, 
kas mani patiešām aizrauj. 
Prieku sagādā koncertos un 
pasākumos gūtās emocijas. 
Esam piedalījušies dažādos 
koncertos, dažādās Latvijas 
vietās, piemēram, Liepājā, 
Kuldīgā, Viļķenē, Bauskā, 
Feimaņos. Piedalāmies arī 
skolas koncertos, piemēram, 
Ziemassvētku koncertos, skolas 
jubilejas koncertā. Piedalāmies 
arī koncertos VEF k/p, tie bija - 
"Dzīpariņa'' jubilejas koncertā 
un skatēs. 
 Ar kolektīvu bijuši daudzi 
interesanti pasākumi, 
piemēram, orientēšanās 
sacensības starp deju 
kolektīviem ''Greizais 
Kompass'', ''Dzīpara'' 
iesvētības. Notiek vairāki 
sadraudzības koncerti, kuriem 
seko balles. 
Rihards: Dzīparā dejoju tāpēc, 
ka dejošana ir mana sirdslieta, 
mans hobijs un brīvā laika 
pavadīšanas veids. Patīk dejojot 
gūtās emocijas un arī 
skatītājiem sagādātās. Lielu 
prieku sagādā tas, ka dejot 

Dzīparā varu kopā ar 
tuvākajiem draugiem 
un arī ar dažiem 

vecajiem 
klasesbiedriem. Uz 
pārējiem jautājumiem 
jau atbildēja Sanija. 
Savukārt 7.  9. klašu 
Pumpurēnu dejotāji 
Marta, Dārta un 
Juris piebilst, ka dejo 
tāpēc, ka patīk 
uzstāties dažādos 
pasākumos skolā un 

ārpus tās, braucieni un ballītes 
pēc tiem. Labākā esot bijusi 
Liepājā, kur Ričards nosēdējis 
4 stundas malā... 
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Tautisko deju kolektīvu "Pumpurēni" ar izcilie panākumi skatē  
1. klašu kolektīvs (vad. Renāte Linde, M. 

Eģīte) - Augstākās pakāpes laureāti,  
2. klašu kolektīvs (vad. T. Ludborža, M. 

Eģīte) - Augstākās pakāpes laureāti,  
3.-4. klašu kolektīvs, A grupa (vad. T. 

Ludborža, M. Eģīte) - Augstākās pakāpes 
laureāti,  

3.-4. klašu kolektīvs, B grupa (vad. T. 
Ludborža, M. Eģīte) - I pakāpe,   

5.-6. klašu kolektīvs,  (vad. T. Ludborža, M. 
Eģīte) - I pakāpe,   

 7.-9. klašu kolektīvs (vad. Renāte Linde, M. 
Eģīte) - I pakāpe.  

Kora un ansambļa skates 
Adele, 5b 
A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas 2.-4. klašu un 5.-6. klašu ansamblis (vad. 
Skaidrīte Daugule) un 7.-9. klašu ansamblis (vad. Līga Logina) izcīnīja 1 pakāpi 
Rīgas vokālās mūzikas konkursā „Balsis” 1.kārtā Latgales priekšpilsētā. 
Uz nākošo kārtu tika 2.-4.klašu un 5.-6. klašu ansamblis.  
Visi ansambļa dalībnieki un skolotājas cītīgi gatavojās otrajai kārtai. Liels bija 
mūsu prieks par izcīnīto 1.pakāpi! 
Panākumi neizpalika arī Koru skatē, kur 5.-9. klašu meiteņu kori (diriģente Līga 
Logina) izcīnīja 1.pakāpi Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu meiteņu 
koru konkursā 1.kārtā! Tagad notiek gatavošanās otrajai kārtai, kas notiks 16. 
aprīlī. Turam īkšķus par mūsu koristiem!  

 
Ansambļu un koru panākumi 
 2.-4. klašu un 5.-6. klašu ansamblis (vad. 

Skaidrīte Daugule) un  
7.-9. klašu ansamblis (vad. Līga Logina)  
 ieguva I pakāpi  Rīgas vokālās mūzikas 

konkursa "BALSIS"1. kārtā  
Latgales priekšpilsētā  

 2.-4. klašu un 5.-6. klašu ansamblis (vad. 
Skaidrīte Daugule)  

 ieguva I pakāpi  Rīgas vokālās mūzikas 
konkursa "BALSIS" 2. kārtā  

5.-9. klašu koris (diriģente Līga Logina)  
 ieguva I pakāpi  Rīgas vispārējās un 

interešu izglītības iestāžu  
meiteņu koru konkursa 1. kārtā 

Šajā mācību gadā skolā gatavojamies vēl šādiem pasākumiem: 
 Talantu konkurss notiks 16. aprīlī. 
 Maija otrajā nedēļā  Māmiņu dienas koncerts. 
 5.  9. klašu koris piedalīsies Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu  meiteņu koru konkursa 2. 

kārtā. 
 23 skolēni piedalīsies Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē 27. aprīlī. 
 Pēdējais zvans, eksāmeni un izlaidums 9. klasei. 
 Skolas pārbaudes darbi. 
 Pavasara ekskursijas. 
 Olimpiešu godināšanas pasākums 
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Intervijas ar skolotājiem 
 
Intervē Anda, 5.b. 
Mājturības un krievu valodas skolotāja Iveta Brokāne  
1)Cik gadus jūs strādājat 
par skolotāju? 

Par skolotāju strādāju 16 

gadus.  
2)Kas jūs motivēja kļūt 

par skolotāju? 

 Mani par skolotāju 

motivēja tas, ka man patīk 
darbs ar bērniem un man 

patīk arī rokdarbi. 
3)Vai jūs esat pasniegusi 

citu priekšmetu izņemot 
mājturību? 

Jā, esmu krievu valodu 
mācījusi un vēl joprojām 

mācu, kultūras vēsturi un 
zīmēšanu.  
4)Cik klasēm jūs esat 

bijusi klases audzinātāja? 

Klases audzinātāja esmu 
bijusi trim klasēm. 
5)Kāds ir jūsu mīļākais 

hobijs? Kāpēc? 

Izšūšana, jo ar to sāku 

nodarboties 12 gados un 
daru vel, jo projām.  
6)Vai jums patīk strādāt 
ar bērniem? Kāpēc? 

Jā, man patīk, jo tas ir 
veids, kā nenovecot un 

palikt jaunai. 
7)Vai jums patīk strādāt 

par skolotāju? 

Jā, man patīk kaut arī šis 

darbs ir grūts. 
8)Kādi bija jūsu mīļākais 
priekšmets skolas gados? 

Ģeogrāfija, ķīmija, 

mājturība. 
9)Vai jūs esat strādājusi 

par skolotāju citā skolā? 

Nē, kopš pabeidzu 

universitāti uzreiz sāku 
strādāt Andreja Pumpura 

Rīgas 11. pamatskolā. 

 

Sporta skolotājs Salvis Leimanis 
1)Cik gadus jūs strādājat 

par sporta skolotāju? 

4 gadus. 
2)Kāds ir jūsu mīļākais 
sporta veids? Kāpēc? 

Florbols ir mīļākais sporta 
veids, jo to spēlēju 

daudzus gadus. 
3)Kas jūs motivēja kļūt 

par sporta skolotāju? 

Es pats sevi motivēju, jo 
man patīk sports. 
4)Vai jums patīk strādāt 
ar bērniem? Kāpēc? 

Jā, jo tā ir kā ikdiena. 

5)Vai jūs esat strādājis 

par sporta skolotāju citā 
skolā? 

Jā, 62. vidusskolā. 
6)Vai jūs esat pasniedzis 

citu priekšmetu izņemot 
sportu? 

Nē, neesmu. 
7)Kāda ir jūsu mīļākā 

sporta firma? 

Adidas. 
8)Kādi bija jūsu mīļākais 

priekšmets skola gados? 

Sports un vēsture. 

9)Kas ir jūsu mīļākais 

hobijs? Kāpēc? 

Patīk lasīt grāmatas un 

apmeklēt teātrus, 
koncertus. 
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Matemātikas skolotāja Inese Lude 
 
1)Cik gadus jūs strādājat par 

matemātikas skolotāju? 

Par skolotāju strādāju jau 30 
gadus. 

2)Vai jūs esat pasniegusi arī 

citu priekšmetu izņemot 

matemātiku? 

Jā, neskaitot aizvietošanu, 
esmu mācījusi vēl informātiku, 

fiziku, rasēšanu, vizuālo 
mākslu, kā arī vadījusi interešu 
izglītības pulciņu – skolas 

avīzi.  
3)Vai jums patīk strādāt par 

matemātikas skolotāju? 

Kāpēc? Vai jums patīk strādāt 

ar bērniem? Kāpēc? 

Jā, man patīk strādāt ar 
bērniem. Katru dienu kaut kas 

jauns, tu visu laiku esi apritē. 
Bērnu čalas skolotājam neļauj 
novecot.  

4)Kas jūs satrauc mūsdienu 

skolā? 

Mani satrauc tas, ka mūsdienu 
skolēni ļoti maz lasa. Protams 
arī – apreibinošo vielu izplatība 

Latvijā. Pagaidām gan nav 
dzirdēts, ka šai sakarā būtu 

problēmas tieši mūsu skolā, 
taču mēs nedzīvojam atrauti no 
pārējiem. Ja valstī beidzot 

netiks ierobežota apreibinošo 
vielu izplatība, tad to radītās 

sekas arī pie mums var būt tikai 
laika jautājums. 
5)Vai skolēnu sekmes 

matemātikā mūsu skolēniem ir 

labas? 

Jā, mani priecē mūsu skolas 
skolēnu veikums dažāda ranga 
matemātikas olimpiādēs – tas, 

ka pēdējo 5 gadu laikā esam 
guvuši 14 godalgas valsts 

atklātajās matemātikas 

olimpiādēs. Tāpat ik gadus 
mūsu skolas absolventi iestājas 

labāko valsts ģimnāziju 10. 
klasē, kur sekmīgi apgūst 

vidusskolas kursu. 
6)Kas jūs motivēja kļūt par 

skolotāju? 

Pirmkārt, jau mans tētis bija 
matemātikas skolotājs. Taču tas 

nebija galvenais iemesls. Kad 
mācījos 5. klasē, saslimu ar 
žurku mēri un slimoju 2 

mēnešus. Mums bija ļoti 
stingra matemātikas skolotāja. 

Mana mamma aizgāja pie viņas 
noskaidrot, kā man apgūt vielu, 
bet viņa iedeva man izpildīt 

100 uzdevumus. Es tos 
izrēķināju vienā dienā! Un man 

iepatikās matemātika. Lai arī 
gribēju kļūt par skolotāju, 
vispirms beidzu 

programmētājus, tikai 10 gadus 
vēlāk – matemātikas skolotājus. 

Taču visu laiku strādāju skolā. 
7)Kas ir jūsu mīļākais hobijs? 

Kāpēc? 

Man patīk slēpot, peldēt, 
tamborēt, dekupēt, taisīt 

auduma un filcētus ziedus. 
Cenšos sportot, lai būtu kaut 
cik formā. Vasarā katru dienu 

peldu Daugavā, ziemā – reizi 
nedēļā eju uz baseinu. Diemžēl 

šoziem tā arī neiznāca paslēpot, 
bet pērn slēpoju vēl 7. aprīlī, 
ļoti jauki bija slēpot Biķernieku 

trasē. Savukārt, rokdarbi 
laikam no mammas. Man 

vienmēr patikuši visu veidu 
rokdarbi, lietišķā un tēlotāja 
māksla. Žēl, ka patlaban nav 

laika un apņemšanās eļļas 
glezniecībai. 

8)Kāds bija jūsu mīļākais 

mācību priekšmets skolas 

gados? 

Nu tie paši jau bija: 

matemātika, mājturība, vizuālā 
māksla un literatūra. Vienubrīd 
bija doma studēt žurnālistiku. 

Patika arī angļu valoda, 
pašmācības ceļā mācījos arī 

vācu valodu. Bet man ļoti 
nepatika ģeogrāfija un ķīmija. 
9) Cik klasēm jūs esat bijusi 

klases audzinātāja? 

Jūs man esat 8. klase, kuru 

audzinu. 
10)Vai jūs dzīvē kaut ko 

nožēlojat? 

Nožēloju divas lietas. Pirmā – 
ka man ir tikai viens bērns. 

Otrā – par maz mācījos. 
Kādreiz domāju, ka man būs 
doktora grāds, vai arī būšu 

beigusi vēl kādu augstskolu. 
Un tomēr tam apņemšanās ir 

pietrūkusi. Tāpēc novēlu jums 
mācīties vēl vairāk! 
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Numura diskusija „Legālā nāve”. 
   . 

Laikā, kad ik dienas dzirdam 
plašsaziņas līdzekļos informāciju, 
cik jauniešu ir nokļuvuši slimnīcās 
pēc spaisa lietošanas, arī mēs 
nevaram uzskatīt, ka uz mums šī 
problēma neattiecas. Mūsu spēkos ir 
veidot savu attieksmi pret to, 
nepaļauties vilinājumam pamēģināt, 
jo jau pirmā pamēģināšana var kļūt 
par treknu svītru pāri visai dzīvei. 
Kā atzīst speciālisti, šīs nelaimes 
žņaugos nokļūst dažādi jaunieši no 
visiem sociālajiem slāņiem, gan 
tādi, kuru ģimenēs ir problēmas un 
alkoholisms, gan „vidusmēra”  
ģimeņu bērni, gan darbos aizņemto 
un labi pelnošo vecāku bērni, 
kuriem pietrūkusi vecāku mīlestība, 
gan arī tie, „kuriem viss ir”  
vienkārši aiz ziņkāres un garlaicības.  

Uzziņai 
Sintētiskā 
marihuāna jeb spaiss (angļu: spice) 
ir psihoaktīvs produkts, kas sastāv 
no augu un ķīmisku vielu maisījuma 
un kas tiek lietots, lai 
iegūtu marihuānas efektu. 
Kad sintētisko marihuānu pirmoreiz 
sāka pārdot 2000. gadu sākumā, tad 
pastāvēja uzskats, ka marihuānas 
efekts tiek panākts, izmantojot 
legālu augu maisījumus. Tomēr šāds 
uzskats izrādījās aplams, jo nepastāv 
tādi augi, kas spētu radīt līdzīgu 
efektu kā marihuāna, bet marihuānas 
efekts tiek sasniegts psihoaktīvi maz 
aktīvus vai neaktīvus augus sajaucot 
ar sintētiskiem kanabioīdiem, kas ir 
līdzīgi marihuānas aktīvajai vielai 
— kanabioīdam THC. Šāda veida 
kanabioīdi uz cilvēka organismu 
spēj iedarboties tikpat spēcīgi vai 
vēl spēcīgāk kā THC. Mūsdienās ir 
pieejami plaši pētījumi par 
sintētiskās marihuānas kaitīgumu 
veselībai, it īpaši tās spēju izsaukt 
ilgtermiņa psihozi un citus 
psihotiskus traucējumus. 

Kanabioīdu
s aktīvi 
mūsdienās 
cenšas 
apkarot un 
aizliedz 
visā pasaulē, lai gan ik gadu tiek 
radīti neskaitāmi jauni kanabioīdi. 
 

Mēs veicām aptauju mūsu skolas 

skolēnu 6.  8. klašu grupā un 5.  
9. klašu skolēnu vecāku grupā, lai 
noskaidrotu, kāda situācija šajā 
sakarā ir mūsu skolā. 

Skolēniem mēs uzdevām šādus 

jautājumus: 
1. Vai esi dzirdējis par legālo 
narkotiku postu pēdējā laikā mūsu 
valstī? 
2. Kāpēc ir tik bīstami lietot 
legālās ( un arī nelegālās) 
narkotikas? 
3. Vai Tu vai tavi draugi ir tās 
pamēģinājuši?  
4. Vai legālo narkotiku problēma 
pastāv mūsu skolā, vai tās ir 
mēģinājuši mūsu skolas skolēni? 
5. Vai mūsu skolas apkārtnē ir 
vietas, kur pārdod legālās 
narkotikas?  
6. Vai tev kāds tās ir piedāvājis uz 
ielas, pasākumos vai internetā?  
 Uz pirmo jautājumu visi 
aptaujātie skolēni atbildēja 
apstiprinoši. Arī otrajā jautājumā 
atbildes bija visai līdzīgas: 
respondenti atzīmēja, ka šīs vielas 
atstāj neatgriezenisku iespaidu uz 
jauniešu psihisko veselību, rada 
atkarību.  Uz trešo jautājumu visi 
skolēni atbildēja, ka paši nav 
pamēģinājuši, bet daži izteica 
bažas, ka, iespējams, kāds no viņu 
draugiem tās ir pamēģinājuši. Par 
to, vai spaisa kioski atrodas arī 
mūsu skolas apkārtnē, domas 

dalās  pamatā vecākie skolēni 
atbildēja, ka noteikti ir vai drīzāk 

ir, bet jaunākie skolēni par tādu 
esamību nezina. Uz pēdējo jautājumu 
apstiprinoši atbildēja tikai viens 
aptaujas dalībnieks. 

Savukārt, vecākiem uzdevām 

jautājumus: 
1. Vai Jūs esat ar savu bērnu runājis 
par legālo (un arī nelegālo) narkotiku 
kaitīgumu? 
2. Vai Jūsu bērns ir minējis, ka tās 
lietotu kāds no skolas biedriem? 
3. Vai Jūs esat drošs par to, ka Jūsu 
bērns tās nepamēģinās? Kāpēc? 
4. Vai legālās narkotikas var 
iegādāties skolas apkārtnē? 
5. Vai Jums ir bijusi doma iesaistīties 
brīvprātīgajās Rīgas pilsētas vecāku 
brigādēs, kuras organizē patruļas 
vakaros narkotiku iegādes vietu 
tuvumā?  
6. Vai Jūs uzskatāt, ka šī tēma Jūs 
neskar? 
Arī vecāku aptaujā pilnīgi visi 
respondenti atbildēja apstiprinoši uz 
pirmo jautājumu. Uz otro jautājumu 
viena mamma atbildēja, ka it kā kāds 
esot mēģinājis, bet konkrēti neesot 
zināms, pārējie atbildēja ar noteiktu 
„nē”. Patīkami, ka visi aptaujātie 
vecāki uzskata, ka viņu bērni ir 
pietiekami informēti un tāpēc neviens 
no viņiem nepamēģinās šo indi, tomēr 

3 mammas piebilda  neviens nekad 
ne par ko nevar būt 100% drošs. Par 
kiosku esamību vai neesamību skolas 

apkārtnē vecāki atbild cerīgi  
iespējams, ka nav, vismaz nevienam 
no viņiem nebija informācijas, ka 
tuvumā spaisu tirgotu. Tajā pat laikā 
visi aptaujātie vecāki noliedza 
iespējamību piedalīties reidos vai 
patruļās, jo baidās un uzskata, ka viņu 
bērniem tas nav aktuāli. Tomēr uz 
pēdējo jautājumu visi vecāki izteica 
bažas, jo nekad nevari būt drošs par to, 
ko pusaudži nesastrādā. 

7 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Ang%C4%BCu_valoda
http://lv.wikipedia.org/wiki/Psihotrop%C4%81_viela
http://lv.wikipedia.org/wiki/Marihu%C4%81na
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanabio%C4%ABdi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrokanabinols
http://lv.wikipedia.org/wiki/Psihoze


Pasākumi 
Mūsu skolēni – jaunsargi 
Līdz ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu 1991. gada 23. augustā 
tika pieņemts likums „Par Latvijas Republikas Zemessardzi”, kas noteica, ka 

Zemessardze ir brīvprātīgs militarizēts sabiedrības pašaizsardzības formējums. 
1992. gadā tika izveidota Zemessardzes jaunatnes organizācija – Jaunsardze.  

Visā Latvijā Zemessardzes brigādēs un bataljonos darbojas Jaunsardzes 
kustība, to vada zemessargi – instruktori. Jaunsardzē jaunieši iestājas 

brīvprātīgi. Par 

jaunsargu var kļūt 
ikviens Latvijas 

iedzīvotājs vecumā no 
10 līdz 21 gadiem. 
Jaunietis, kurš vēlas 

iestāties Jaunsardzē, 
iesniedz noteikta parauga iesniegumu skolas jaunsargu 

instruktoram un kļūst par jaunsargu kandidātu. 
Jaunsardzē uzņem tikai ar vecāku vai aizbildņu 
rakstisku  piekrišanu. Jaunsarga kandidātam tiek 

noteikts pārbaudes laiks – 3 mēneši. Pēc sekmīgi 
izturēta pārbaudes laika jaunsarga kandidāts svinīgos 

apstākļos dod solījumu: “Es,(vārds, uzvārds), Latvijas 
Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos: nežēlot savus 

spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās 

sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus!” Pēc solījuma pieņemšanas jaunsarga kandidāts tiek uzņemts 
Jaunsardzē un saņem jaunsarga apliecību. Jaunsarga solījumu Kara muzejā deva arī daļa  mūsu skolas 

jaunsargu, kuri kopš 2013. gada rudens piedalās šajā kustībā un centīgi apmeklē nodarbības mūsu skolā pie 
jaunsargu instruktora Arvīda Gailāna. Jāpiebilst, ka jaunsargu kustībā ir iesaistījušies arī 2 mūsu skolas 3.b 
klases skolēni. Jaunsargu devīze – “Augsim Latvijai.”  

Jaunsargu apmācības  ietvaros ir paredzēta teorētiska apmācība, 
tūrisms un orientēšanās, dabas aizsardzība, pirmās palīdzības 

sniegšana, dienas un diennakts pārgājieni, sporta pasākumi, 
ekskursijas, piedalīšanās valsts pasākumos, piemēram, NATO 
pasākumu  laikā pie Brīvības pieminekļa mūsu jaunsargi dalīja 

Latvijas valsti simbolizējošu atribūtiku. Iesaistoties jaunsargos, ir 
iespēja izbaudīt karavīra īsto ikdienu. 

Lūk, ko mums pastāstīja 8. klases zēni Armands un Enriko 
(fotogrāfijā)  par jaunsargu nodarbībās apgūto. (Ričarda 
fotogrāfijas). 

 Mācāmies par lietām,  kas saistītas ar armiju. 

 Mācāmies šaut. 

 Mācāmies orientēties,drošības mezglus tīt. 

 Mācāmies apgūt izdzīvošanas prasmes mežā.  

 Mācāmies lietas, kas ir armija un zemessardze. 

  Mums notiek arī  nometnes un pārgājieni.  

 Mēs apgūstam  tūrisma prasmes un mācāmies orientēšanos. 
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Matemātikas izstāde  
Ko mēs ar klasi redzējām ? 
Ar klasi redzējām interesantas 
lietas vai izgudrojumi . 

Redzējām visādus 
izgudrojumus piemēram kā 

tiltiņu var uzcelt no kokiem un 
vēl kā datorā no nepazīstamiem 
burtiem minēt paroles .   

2014. gada 13. februārī RTU 
Dizaina centrā tika atklāta 

izstāde «Praktiskā 
matemātika», kurā 
apmeklētājiem iespējams 

eksponātus ne tikai apskatīt, bet 
arī aptaustīt un darbināt. 

Izstādē lielos un mazos 
iepriecina dažādi eksperimenti 
un spēles. Liekot puzles, pūšot 

ziepju burbuļus, ceļot tiltus, 

asinot prātu kauliņu spēlēs un 
pētot, cik ātri ripo lodītes, 
ikviens izstādes apmeklētājs 

var labāk izprast matemātikas 
klātbūtni ikdienā. Izstādes gidi 

– RTU studenti. Tā domāta 
skolēniem no 12 līdz 18 gadu 
vecumam, taču laipni gaidīti 

visi interesenti. 
RTU mācību prorektors 

profesors Uldis Sukovskis: 
«Man ir prieks, ka šī izstāde 
notiek RTU, jo prasme 

izmantot matemātikas 
zināšanas ir ļoti svarīga visu 

mūsu universitātes gatavoto 
profesiju speciālistiem. Izstādes 
autoriem ir izdevies rotaļīgi un 

viegli parādīt likumsakarības, 

sasaistot skolas grāmatu teoriju 
un ikdienas dzīvi. Ceru, ka 
izstādes apmeklējums 

iedvesmos bērnus, jauniešus, 

viņu vecākus un skolotājus būt 

radošiem un kliedēs stereotipus 
par matemātiku kā garlaicīgu 

zinātni». 

Monta, 5.b. 

Tortes  diena  
Katrīna, 5.b 
Mūsu skolā katru gadu notiek diena, kuras nulltajā stundā mēs 

gatavojam tortes. Šogad tortes diena notika  14.martā. Mūsu 
klasei patika piedalīties šajā pasākumā un vēl vairāk patika  ēst 

pašgatavotās tortes. Šajā ikgada pasākumā piedalās netikai bērni , 
bet arī skolotāji. Šis pasākums nav vienīgais kurā aktīvi piedalās 
mūsu klase. 

 

 

Mājturības pasākums 
Anda, Ralfs, 5b. 

Ne mazāk interesants bija mājturības pasākums. Klases bija pulcējušās skolas zālē, kur bija jāveic dažādi 
interesanti pasākumi. Bija maisā jāsatausta mājturības priekšmeti, jāsagaršo vielas, jāskrien ar svešiem 
apģērbiem, balons jādzen ar papīru, sacensība par virves tīšanu uz kociņa.  
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Literārā lappuse 

Veltījums manai skolai 

Mana skola ir vieta, kur es 

esmu laimīga. Patiešām 
laimīga. Man tur ir perfekti 

draugi un klasesbiedri. 
Klasesbiedri, kas gatavi 
palīdzēt, kad  man jābēg... 

Par savu skolu es domāju ar 
smaidu. Un ir tik daudz 

iemeslu, lai es to darītu... Tas 
nekas, ka agri jāceļas – zinu, ka 
pat „melnā piektdiena” man 

skolā būs izdevusies! 
Mana skola ir manas otrās 

mīļās mājas.  Ar jaukiem 
skolotājiem un ar superīgām  
draudzenēm un klasesbiedriem. 

Un es zinu – pat tad, ja man 
būtu iespēja tūlīt iet uz Rīgas 1. 

ģimnāziju, pat  ja mani lūgtu, 
es neietu. Jo es mīlu šo skolu – 
savu skolu! 

Cik es esmu bijusi citās 
skolās, tomēr vienmēr 
nospriežu, ka mana skola 

ir vislabākā. Pat tad, kad 
biju „RIMS – 

Internacional Meridian 
School” , tik un tā 
nolēmu, ka mana skola ir 

vislabākā. Tā noteikti ir 
laba skola. Tas nekas, ka 

mums katrā kabinetā nav 
interaktīvās tāfeles, kādas bija 
tur, man tik un tā Andreja 

Pumpura Rīgas 11. pamatskola 
ir  vislabākā! 

Lai arī kādi grūti mājas darbi 
mani piemeklētu, es šeit esmu 
laimīga un jūtos labi. Un es 

turētos ar zobiem un nagiem, ja 
mani kāds sūtītu uz citu skolu. 

Un es nevaru apslēpt smaidu, 
domājot par savu skolu! 
Jo man patīk: informātikas 

skolotāja, ar kuru mani vieno 
mānija uz kaķiem, mājturības 
skolotāja, kas vienkārši un 

lieliski māk izskaidrot šo 
dūrienu vai tamborēt šo rindiņu 

(Lielākoties  es saprotu ar 
pirmo reizi). Un klases 
audzinātāja, kurai es uzticos! 

Arī šo rakstot, es smaidu! Es 
uzticos, cienu un lepojos ar 

savu skolu! 115. gadu  jubilejā 

novēlu savai skolai vienmēr 
palikt tikpat latviskai, kāda tā 
ir! 

Aleksandra Gailīte 6.b. 
 

Skola, mana skola 

Skola, mana skola, 
Mācīties mēs gribam, 

Kaut ko jaunu uzzināt, 
Jaunus draugus iepazīt. 

Iemācīšos flautu spēlēt, 
Saskaitīt un reizināt, 
Lasīšu es grāmatas, 

Rakstīšu sev dzejoļus. 
Sportā būšu ātrākais, 

Tautas bumbā labākais. 
Un katru savu brīvlaiku 
Ilgošos pēc skolas es. 

Alens Roberts Roms, 5.c. 
Mana skola 

Skola mana jaukā skola, 
Tevī mācos es, 
Rakstu, rēķinu un zīmēju 

Vienmēr jauki es. 
Tu dod man cerības un spēku, 
Zinības un panākumus, 

Matemātikā galvu gudru, 
Latviešu valodā roku glītu. 

Skola mana jaukā skola, 
Dod man labas zinības. 
Rakstīt glīti māku es, 

Rēķināt un vēl un vēl. 
Jēkabs Kudulis, 5.c. 

 
 

Šo avīzi veidoja 5. b klases 

skolēni kā „ZZ 

Čempionāta” mājas labo 

darbu. Skolotāja 

konsultante Inese Lude. 
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