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Gada notikumi 

Šajā avīzes lapā atcerēsimies, kādi notikumi 

bijuši mūsu skolā šī mācību gada laikā! 

Šogad mūsu skolā atkal ir 4 pirmās klases, 

skolēnu skaits ik gadus pieaug. Tas redzams 

skolēnu skaita diagrammā. 

 

Mūsu skolas skolēnus ir priecējuši pasākumi 

skolā: 

 

 Pirmā septembra svinīgie pasākumi  

 Izstāde “Mans mīļais mājdzīvnieks”-Skolēni uz skolu 

atnesa gan kaķus, gan suņus, gan zivtiņas, gan kāmīšus un 

vēl citus 

mājdzīvniekus 

 Karjeras 

nedēļas pasākumi – 

Klases apmeklēja 

Eiropas māju, LU 

Dabaszinību centru, Policijas muzeju, u.c. 

 Skolotāju diena 

Skolēni apsveica skolotājas un mazākie apsveica arī savas 

bijušās bērnu dārza audzinātājas. 

 Rudens stafetes –  Olimpiskā diena. Pārgājiena dienā 

visas klases devās uz Mežaparku, kur veica ceļu pēc azimuta. Pēc tam sapulcējās pie Baltās kāpas, 

kur notika stafetes. Tieši olimpiskajā dienā skolā notika stafetes starp klašu komandām 

 Mārtiņdiena – Mazākie bērni dodas ķekatās pie citām klasēm, skaita tautasdziesmas un ticējumus, 

dzied dziesmas un dejo. Rīko arī tirdziņu, kurā var pārdod un pirkt paštaisītus labumus 

 Svinīgie brīži 11. un 18. novembrī. Lāčplēša dienā vairākas klases devās vakarā uz krastmalu, lai 

noliktu svecītes pie pils un noskatītos lāpu gājienu. 

 Labdarības koncerti Mežciema pansionātā un Lapmežciemā 

 Ziemassvētku pasākumi skolā – Ziemassvētku balle, Ziemassvētku eglīte  

 Sniega diena Mežaparkā 

 Dažādu mācību priekšmetu nedēļas – Matemātikas nedēļa, Dabaszinību, Ķīmijas, Fizikas nedēļa, 

Svešvalodu nedēļa, kurā notika skolas olimpiādes, konkursi, izglītojoši pasākumi 

 Pirmo reizi skolā notika dambretes turnīrs 
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Mūsu sasniegumi 

Olimpiādes 

Mūsu skolas 9. klašu skolēni piedalījās vairākās mācību priekšmetu olimpiādēs, bet 
dažām vēl nav zināmi rezultāti. Taču Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē Madara 
Krūmiņa ieguva 3. vietu un Bernārs Kažoks – Atzinību. 

Apsveicam! 

12. februārī Rīgas pilsētas matemātikas olimpiādē piedalās 16 skolēni no 5. – 8. 
klašu grupas. Vēlam veiksmi! 

  

Sports 

Mūsu skolas skolēni šogad ir guvuši 
vairākus augstus rezultātus sporta 
sacensībās. Skolas komanda Rīgā ieguva 
4. vietu stafetēs un Latgales Priekšpilsētā 
3. vietu tautas bumbu.  „Tie bērni, kuri 
cenšas un nāk uz sporta spēļu pulciņu, 
darbojas papildus kaut kur citur, tad arī 
viņiem viss labi izdodas un viņi var 
piedalīties skolas komandās” teica 
skolotāja Vineta. 

Konkursi 

 Skatuves runas konkurss “Rīgas zvirbulis” 
 Policijas konkurss 
Policijas Valsts policija no šā gada 9.novembra līdz 
27. novembrim organizēja bērnu zīmējumu konkursu 
“Esmu redzams – esmu drošs”, lai skolēnus izglītotu 
par gaismu atstarojošo elementu nozīmi un 
nepieciešamību diennakts tumšajā laikā. Konkursā 
tika aicināti piedalīties 1.-4. klašu audzēkņi. 
Zīmējumu konkursa “Esmu redzams – esmu drošs” 
mērķis bija veicināt izglītības iestāžu jaunāko klašu 
skolēnu izpratni par gaismu atstarojošo elementu 
nepieciešamību apģērbā, lai piedaloties ceļu 
satiksmē, neapdraudētu savu drošību. Tāpat izglītot 
un atgādināt skolēniem par gaismu atstarojošo 
elementu nozīmi un nepieciešamību, īpaši diennakts 
tumšajā laikā un slikti apgaismotos ceļa posmos, kā 
arī sekmēt skolēnu radošās domāšanas attīstību. 
Skolēni zīmējumus 
varēja veidot dažādi 

– zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, 
flomāsteriem vai citiem materiāliem uz A4 lapas vienas puses. Bērni 
zīmējumus varēja papildināti ar devīzi, apakšvirsrakstu, dzejoli vai ko citu 
tam līdzīgu. Kopā mūsu skolas sociālā pedagoģe uz konkursu nosūtīja vairāk 
nekā 60 zīmējumus, bet uzvarēja trīs labākie 

 Oskars Filipovičs (2.c klase) 
 Anna Hrističa (3.a klase) 
 Elizabete Meija (3.a klase) 
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Intervijas 

Šogad intervējām jaunos, iemīļotākos skolotājus un mūsu skolas izcilniekus. 

Jaunie skolotāji 

Skolotāja Linda Rieksta  

Kāpēc izvēlējāties strādāt tieši šajā skolā?  – Jo šeit ir forši 

bērni un forši skolotāji. 

Kā Jūs esat iejutusies šajā skolā? – Esmu iejutusies ļoti viegli, 

jo palīdzēja gan skolēni, gan kolēģi. 

Vai jums patīk šajā skolā? Kāpēc? – Jā, ļoti, jo bērni šeit ir 

disciplinēti, šeit ir ļoti laba kārtība un ļoti laba sistēma pēc 

kuras viegli strādāt. 

Vai ir kaut kas tāds, kas jūs neapmierina šajā skolā? – Es 

gribētu, lai bērni dažreiz ir paklausīgāki, bet es domāju, ka tā 

ir visās skolās. 

Vai šī ir pirmā reize kad strādājat par skolotāju? –Nē, šī nav pirmā reize. 

Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju? – Kad es mācījos, es jau zināju, ka strādāšu skolā un strādāšu ar 

bērniem. 

Ko Jūs vēlētos pateikt mūsu skolas skolēniem? – Klausiet skolotājus, jo viņi zina ko viņi dara. 

  

Andis Adamovičs  

Kāpēc izvēlējāties strādāt šajā skolā? – Jo mani šeit pieņēma 

darbā. 

Kā Jūs esat iejuties šajā skolā? – Ļoti labi. 

Vai Jums patīk šajā skolā? Kāpēc? – Jā... 

Kas Jūs neapmierina šajā skolā? – Neteikšu 

Vai šī ir pirmā reize, kad strādājat par skolotāju? – Nē. 

Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju? – Sports. 

Kā Jūs vērtējat projektu nedēļu? – Sākumā nepatika, tagad sāk 

iepatikties. 

Ko Jūs vēlētos pateikt mūsu skolas skolēniem? –Saprast, ko kurš vēlas,  un lai tas piepildās. 

 

Dace Kontrimiene  

Kāpēc izvēlējāties strādāt tieši šajā skolā? – Jo šī skola bija 

vienīgā, kas mani uzrunāja ar savu zaļumu un savu klusumu. 

Kā Jūs esat iejutusies šajā skolā? – Ļoti labi. 

Vai jums patīk šajā skolā? Kāpēc? – Jā, jo man ļoti patīk 

kolektīvs, ar kuru man jāstrādā, skolēni, kurus es mācu. 

Vai ir kaut kas tāds, kas jūs neapmierina šajā skolā? – Jā, 

pārāk īsi starpbrīži 

Vai šī ir pirmā reize kad strādājat par skolotāju? – Nē. 

Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju? – Es daudzus gadus 

strādāju tirzniecībā un man šobrīd bija ļoti liels pārtraukums, 

bet tad kad es mācījos universitātē es izvēlējos mācīties par fizikas, matemātikas skolotāju. Mani motivēja 

mana matemātikas skolotāja ar savu autoritāti kura parādīja, ka matemātiķis var būt ļoti precīzs un tajā pašā 

laikā arī radošs. 

Ko Jūs vēlētos pateikt mūsu skolas skolēniem? – Lai viemēr būtu jautri, radoši. Lai nekad nepietrūktu spēka 

izdpildīt uzdotos darbus un ļoti gribu, lai katrs no skolas skolēniem piepilda savu sapni. 
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Iemīļotākie skolotāji 

Ilze Bērziņa   

Cik gadus Jūs strādājat par skolotāju? – 31 gadu. 

Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju, vai nenožēlojat savu izvēli? – Mana 

mamma bija skolotāja un man ļoti patika tas, ka vasara skolotājiem 

ir brīva. 

Kas Jums darbā sniedz vislielāko prieku, kas skumdina? – 

Vislielāko prieku man sniedz bērni, gan tie, kuriem ir panākumi, 

gan tie, kuriem ne vienmēr ir panākumi. Skumdina visvairāk tas, ka 

kādreiz tā atbildes reakcija nav uzreiz, skumdina arī bērnu neveiksmes un es arī līdzi pārdzīvoju. 

Vai ar kaut kas, kas jums skolā nepatīk? – Nē, nav nekā tāda. 

Ko jaunu Jūs vēlētos ieviest mūsu skolā? – Es vēlētos skolā atjaunot pasākumu vecākiem ar skolotājiem, jo 

tas man šķiet ļoti interesanti. 

Vai Jūs apmierina skolēnu darbs stundās? – Jā, apmierina, nav problēmu ar disciplīnu un man patīk kā bērni 

strādā. 

Kā Jūs vērtējat projektu nedēļu? – Labi, man patīk. It sevišķi tad, kad ir ko darīt. 

Kā Jūs vērtējat izmaiņas kafejnīcā? – Žēl, ka tajā vairs nav saldējuma, jo tas man ļoti garšoja. 

 

Baiba Ozoliņa 

Cik gadus Jūs strādājat par skolotāju? – 14 gadus. 

Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju, vai nenožēlojat savu izvēli? – Man patīk radošs 

darbs katru dienu ar bērniem. 

Kas Jums darbā sniedz vislielāko prieku, kas skumdina? – Vislielāko prieku 

sniedz audzināmā klase un arī citu klašu radoši un sekmīgi bērni. 

Vai ar kaut kas, kas jums skolā nepatīk? – Bezatbildīgā attieksme no skolēnu 

puses, ka viņiem nav atbildības pardarbu, ko viņi dara un kāpēc nāk uz skolu. 

Ko jaunu Jūs vēlētos ieviest mūsu skolā? – Lai katrā klasē būtu projektors vai 

interaktīvā tāfele, lai skolotāji mācību materiālus varētu ņemt no interneta. 

Vai Jūs apmierina skolēnu darbs stundās? – Bieži, bet ne vienmēr. 

Kā Jūs vērtējat projektu nedēļu? –Pozitīvi, jo bērniem ir iespēja radoši 

izpausties. 

Kā Jūs vērtējat izmaiņas kafejnīcā? –Neesmu bulciņu cienītāja, tāpēc mani tas īpaši neietekmē. Vēlētos 

lielāku dažādību ēdienkartē un varbūt kādus salātiņus. 

 

Jana Butlere 

Cik gadus Jūs strādājat par skolotāju? – 10 gadus.  
Kāpēc Jūs kļuvāt par skolotāju, vai nenožēlojat savu izvēli? – Ļoti 

augsta motivācija, grūti izstāstīt. 

Kas Jums darbā sniedz vislielāko prieku, kas skumdina? – Bērni, abos 

gadījumos. 

Vai ar kaut kas, kas jums skolā nepatīk? – Viss patīk. 

Ko jaunu Jūs vēlētos ieviest mūsu skolā? – Sporta laukumu skolas 

pagalmā. 

Vai Jūs apmierina skolēnu darbs stundās? – Gandrīz.  

Kā Jūs vērtējat projektu nedēļu? – Grūti pateikt, jo tā ir tikko sākusies. 

Kā Jūs vērtējat izmaiņas kafejnīcā? – Vēlētos, lai piedāvājums būtu 

tāds, kādu visi var atļauties. 
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Skolēni 

Toms Bude 

Kopš kuras klases tu mācies šajā skolā? – Kopš 1.klases.  

Kāpēc tu izvēlējies mācīties šajā skolu? – Mana mamma izvēlējās šo skolu. 

Vai tu ar kaut ko nodarbojies ārpus skolas? Ja jā, tad ar ko? – Mūzikas skola, 

šahs, dejas. 

Kāda ir tava mīļākā skolo –tāja, -tājs? – Baiba Ozoliņa 

Vai tev patīk projektu nedēļa? Kāpēc? – Jā, jo var atpūsties. 

Noraksturo savu klasi vienā vārda! – Interesanta. 

Kādi/s ir tavi/s mīļākie/ais mācību priekšmeti/s? – 

Sports. 

Kā tu vērtē izmaiņas kafejnīcā? – Slikti. 

Ko jaunu tu vēlētos ieviest skolā? –Wifi, dīvānus, 

mūziku starpbrīžos. 

 

Madara Krūmiņa 

Kopš kuras klases tu mācies šajā skolā? – 1.klases.  

Vai tu ar kaut ko nodarbojies ārpus skolas? Ja jā, tad ar ko? – Ar klinšu kāpšanu. 

Kāda ir tava mīļākā skolo –tāja, -tājs? – Baiba Ozoliņa. 

Vai tev patīk projektu nedēļa? Kāpēc? – Jā, jo tas manuprāt ir ļoti interesanti un 

var iemācīties daudz ko jaunu. 

Noraksturo savu klasi vienā vārda! – Cool. 

Kādi/s ir tavi/s mīļākie/ais mācību priekšmeti/s? – Fizika, Matemātika un Sports. 

Kā tu vērtē izmaiņas kafejnīcā? – Mani tas īpaši neietekmē, jo es tur īsti nekad 

neko neesmu pirkusi. 

Ko jaunu tu vēlētos ieviest skolā? – Es vēlētos, lai mums gaiteņos būtu pufi, 

dīvānīņi un viss kaut kas tāds.  

 

Bernārs Kažoks 

Kopš kuras klases tu mācies šajā skolā? –

Kopš 1. klases. 

Vai tu ar kaut ko nodarbojies ārpus skolas? Ja jā, tad ar ko? – Galda 

hokejs, sports. 

Kāda ir tava mīļākā skolo –tāja, -tājs? – Informātikas skolotāja Elita 

Evertovska. 

Vai tev patīk projektu nedēļa? Kāpēc? – Jā, jo ir interesanti. 

Noraksturo savu klasi vienā vārda! – Dēka.  
Kādi/s ir tavi/s mīļākie/ais mācību priekšmeti/s? – Matemātika, fizika. 

Kā tu vērtē izmaiņas kafejnīcā? – Galīgi garām. 

Ko jaunu tu vēlētos ieviest skolā? – Skolu padarīt modernāku, ieviest 

jaunu inventāru. 
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Barikāžu laiks 

Šogad Latvija pieminēja 25 Barikāžu gadadienu. Mēs 

dzirdējām daudz dažādus stāstus un atmiņas par šo Latvijai tik 

nozīmīgo laiku. Arī es piedalījos barikāžu notikumos. Manas 

atmiņas vairāk saistās ar emocionālo stāvokli, kurš šajā laikā 

bija ļoti sakāpināts. Es neatceros, kad vēl būtu izjutusi tik lielu 

vienotības un lepnuma sajūtu par savu valsti, savas valsts 

pilsoņiem. Vakaros kopā ar draudzeni devos uz Vecrīgu un 

nesu pie ugunskuriem sēdošajiem aizstāvjiem sviestmaizes, 

klausījos sarunās. Sajūtas bija pacilājošas un baiļu nebija. 

Iespējams, es tā īsti neapjautu stāvokļa nopietnību. Patiesās 

bailes izjuta tie vīri, kuri tieši tika iesaistīti incidentos. 

Katru gadu 20.janvārī es cenšos ar saviem audzēkņiem aiziet uz Doma laukumu, lai piedalītos Barikāžu 

ugunskura iedegšanā. Arī šogad mēs ar 3.c klases bērniem bijām Doma laukumā, kur sapulcējās valsts 

amatpersonas un šo notikumu liecinieki. Mūs uzrunāja 

Romualds Ražuks, kurš bija tautas frontes viens no 

dibinātājiem un pretošanās kustības dalībniekiem. Viņš 

pastāstīja par savām izjūtām un darbību barikāžu laikā. 

Es domāju, ka pēc gadiem, kad mani mazie skolēni būs 

paaugušies, viņi zinās un sapratīs daudz vairāk par 

Barikāžu laiku notikumiem. Šobrīd galvenais, iemācīt, 

ka ir notikumi un lietas, kuras mums visiem ir nozīmīgas, 

kuru pieminēšana katram Latvijas pilsonim ir svarīga. 

Ilze Bērziņa 

 

 

Aktīvi 

barikāžu 

laika 

piemiņas 

pasākumos 

piedalījās 

arī 5. b 

klase ar audzinātāju Kristīni Dītrihu. 

,,Šogad ir izdevies nemākslīgi, bet pa īstam attēlot to, kā 

notika toreiz. Arī mūsu skolā ir cilvēki, kas darbojas 

jaunsardzes pulciņā un to instruktors ir Arvīds Gailāns. Arvīds Gailāns ir ļoti daudz mums stāstījis par šo 

laiku un ļāvis iejusties šajā laikā, jo pats arī tajā piedalījās...” 

Kristīne Dītriha 

Saruna ar jaunsargu no mūsu skolas:  

,,Katru nedēlu mums trešdienās notiek jaunsardzes pulciņš 121.kabinetā. Ja ārā ir labvēlīgi laikapstākļi tad 

mēs dodamies ārā. Visbiežāk ārā mums māca siet virves un pa tām iet. Jaunsardzē mēs esam 6 zēni un 2 

meitenes. Aptuveni 10 reizes gadā mums norisinās nometnes. Pēdējā notika Tīreļa purvā. Jaunsardze priekš 

manis nav lielas grūtības. Jaunsargos iemāca disciplīnu un iemāca kā izdzīvot dabā. Stundās man patīk 

klausīties vēsturi, iemācīties jaunus virvju sējienus un jaukt ieročus.” 

Ivo Ralfs Ivanovs, 5b 
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Projektu nedēļas norise 

Šogad projektu nedēļas tēma bija 

“Didaktiskās spēles mācību 

priekšmetos”, tāpēc lielākā daļa 

skolēnu piedalījās dažādu spēļu 

sagatavošanā. Jāsaka, ka 

uzdevums bija ļoti interesants, 

viena no labākajām projektu 

nedēļām! Taču strādāt nebija 

viegli, jo spēļu izgatavošana 

prasīja daudz radoša darba, uzmanības un akurātības. 

Dažas klases nepiedalījās spēļu izgatavošanā. Trešo klašu skolēni 

kopā ar audzinātājām veidoja Burtiņu svētkus mazajiem, 8. b klase 

turpināja aizsākto projektu “Vienradzis”, kā arī mēs, šīs avīzes 

veidotāji, gatavojām avīzes numuru. Projekta ietvaros ar Miķeļa 

Straujuma vecāku atbalstu ir notikuši dažādi pasākumi un mācību ekskursijas, kā arī veidots sekmju raksturotājs 

“Epometrs” (attēlā). Ir izveidota arī mājaslapa vienradzis.lv 

Šajā nedēļā vairākas klases apmeklēja arī pasākumus ārpus 

skolas  - muzejus un Ēnu dienas pasākumus. 

Tāpat trešdienas vakarā notika skolas Valentīndienas balle. 

 

 Sīkāk parunājām ar dažām skolotājām. 

 

Skolotājas Aivas Klaipas projekta dalībnieki strādāja gan uz 

vietas, gan ārpus skolas un informāciju meklēja internetā, gan 

dažādās grāmatās. Un viņi apciemoja „Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzeju”. Viņi gatavoja „Memory” jeb atmiņas 

spēles, cirku, „Monopolu” un „Alias” jeb minēšanas spēli.  

 

Skolotājas Ineses Ludes projektā bija trīs dažādi temati – 

„Skolas avīze”, „Matemātiskās spēles” un „Numeroloģija”, kā 

arī skolotāja bērnus gatavoja Rīgas pilsētas matemātikas 

olimpiādei. Šajā nedēļā tika ieguldīts daudz darba. Bērni ar 

datoru veidoja krustvārdu mīklas un mācību mākoņu spēles. 

Un paši gatavoja matemātisko domino, loto, virkņu spēles, 

spēļu komplektus, „Memory, jeb atmiņas spēli un šaha spēli, 

kuru veidoja Loreta.  

 

Skolotājas Ivetas Brokānes projekta dalībnieki strādāja klasē. 

Bērni gatavoja domino, loto un cirku. Pie skolotājas bija divi temati – spēles krievu valodā un spēles mājturībā. Bērni 

strādāja ļoti aktīvi un radoši.  
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Dejošana – skolas stūrakmens 

Skola dibināta 1898.gadā. Jau no pašiem pirmsākumiem 

skolā bija lielā cieņā viss, kas saistīts ar nacionālo 

pašapziņu, tādēļ arī vienmēr tika mācīts tautiskais deju 

solis. Skolai 1936. gadā tika piešķirts Andreja Pumpura 

vārds. Visos vēsturiskajos materiālos ir liecības par 

skolas dejotājiem, kurus laika gaitā ir vadījuši atsevišķi 

skolotāji.  

Visilgstošāk skolas deju kolektīvu ir vadījusi skolotāja 

Anna Mundrā, kura šo amatu uzņēmās 1955.gadā un 

vadījusi līdz 1982.gadam, kad par deju skolotāju sāka 

strādāt Renāte Linde (Bajore).  

 Deju kolektīvs savu nosaukumu „Pumpurēni” 

ieguva 1999.gadā, kad gatavojās Latvijas Republikas VIII Skolēnu dziesmu un deju svētkiem. 

Koncertmeistari (visa perioda laikā): Zinaīda Kukīte, 

Žanete Kreicberga, Skaidrīte Daugule, Agita Galzona. 

 Sasniegumi: Skolas deju kolektīvs regulāri ar 

panākumiem piedalījies dažādos rajona, pilsētas un 

republikas pasākumos. Par iepriekšējo periodu ir ļoti maz 

informācijas, zinām, ka skolas 3.- 4. un 5.- 6.klašu dejotāji 

piedalījušies LPSR II skolēnu Dziesmu un deju svētkos 

1967. gadā. 

Pēc ilgstoša pārtraukuma skolas deju kolektīva 1.-2. klases 

dejotāji ieguva laureāta nosaukumu un 1995.gadā 

piedalījās Latvijas Republikas VII Skolēnu dziesmu un deju 

svētkos. 

Jau 2000.gadā skolas deju kolektīva 1.-2., 3.-4. un 5.-6.klases 

dejotāji piedalījās VIII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos. Bet, jau 2005.gadā IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku lielkoncertā „Skonto” stadionā piedalījās visas 

skolas deju grupas 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-9. klases dejotāji. Skolas 

bijušie dejotāji sanāca kopā un izveidoja 10.-12.klašu grupu, un 

arī kļuva par svētku dalībniekiem. 

Arī 2010.gadā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētk lielkoncertā „Deja kāpj debesīs” piedalījās visas 

„Pumpurēnu” deju grupas. Lielkoncerts notika „Daugavas” 

stadionā. 

2015.gadā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkos skolas kolektīvam, kā vienam no labākajiem Latvijā, 

bija gods dejot lieluzveduma „Līdz varavīksnei tikt” 

horeogrāfiskajās ainiņās. Lielkoncerts notika „Daugavas” 

stadionā. Šī bija vienreizēja pieredze. Dejotāji apguva jaunas 

netradicionālas dejas. Tika šūti jauni krāsaini tērpi. 

Pasākumi: Skolas deju kolektīvs regulāri uzstājas skolas 

pasākumos, vismaz vienu reizi gadā sniedz koncertu VEF 

kultūras pilī, dejo labdarības koncertos Jaunķemeru pansionātā 

un Rīgas Sociālās aprūpes centrā „Mežciems”, piedalās 

koncertos Lapmežciema kultūras namā u.c. Latvijas kultūras 

namos vai skolās. „Pumpurēni” sniedz arī koncertus ārvalstīs: 
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2002.gadā bija koncertbraucienā uz Slovākiju, 2003.gadā – Lietuvā. Piedalās festivālā 

„Latvju bērni danci veda” – 2002. gadā – Saldū, 2006.gadā Valkā, 2011.gadā Jēkabpilī. 

„Pumpurēni” regulāri piedalās Rīgas skolēnu deju svētkos. 

Šobrīd skolas deju kolektīvā dejo apmēram 220 dejotāji visās vecuma grupās. 1.kl. 

dejotājus vada Renāte Linde un Monta Eģīte, 7. –9.kl un jauniešu deju kolektīvu „Dzīpars” 

vada Renāte Linde (pedagogi Guna Ezermale un Māris Konstants) 2., 3. – 4. un 5. – 

6.klašu dejotājus vada skolotāja Taiga Ludborža un Monta Eģīte. Koncertmeistares 

Agita Galzona, Sarmīte Zariņa un Skaidrīte Daugule. 

Skolas direktore R. Linde 

 

 Iespaidi XI Jaunatnes dziesmu un deju svētkos 
Kas skolēniem visvairāk patika un kas visvairāk ir palicis atmiņā. 

1.klašu deju kolektīvs: 

 Patika dejot. – Zane, Horens, Eva, Kerija, Elza 

 Patika, ka rādīja pa televizoru.-Justīne 

2.klašu deju kolektīvs:  
 Ļoti patika dejot tik lielā pasākumā. – Elizabete, Denīze 

 Patika interesantās dejas– Dāvis 

 Patika koncerti– Emīlija 

 Patika fināls– Gustavs 

 Patika slidenie dēlīši, pa kuriem bija jādejo– Tomass R. 

 Patika, ka bija daudz cilvēku un bija interesanti.-Renārs 

 Patika, ka mani rādīja televīzijā un varēja iegūt jaunus 

draugus.-Adrians 

 Patika lietus– Katrīna 

 Patika dejot – Paula Krista, Justīne  

3.-4. klašu deju kolektīvs: 

 Patika ugunsdzēsēju šļūtenes, bet nepatika, ka bija karsts.-Emīls 

 Patika, ka bija cilvēki no visas Latvijas un ka bija iespēja piedalīties.-Sanija 

  Patika ugunsdzēsēju 

šļūtenes un deju raksti.– Ivo Ralfs 

 Patika atmosfēra–Alans 

5.-6. klašu deju kolektīvs: 

 Patika deju raksti –Mārtiņš 

 Patika saliedētība un 

ugunsdzēsēju šļūtenes–Evelīna, 

Jūlija 

Patika spilveni–Renārs 

 Bija ļoti jautri, varēja 

izdejoties un bija daudz ēdiena.-

Stella 

 Patika saliedētība, varēja 

iztrakoties–Elīza 

7.-9. klašu deju kolektīvs: 

 Patika cilvēki–Toms 

 Patika jautrie deju 

mēģinājumi–Marta 

 Patika viss–Juris 

5.-9. klašu dziedātāji: 

 Patika noslēguma koncerta beigas, saliedētība–Alise 

 Patika vienotība–Katrīna B. 

 Patika uzstāties–Katrīne 

 

Avīzi veidoja: Dana Stepaņenkova, Laura Ratniece, Evelīna Ermane, Santa Silava 

Skolotāja konsultante: Inese Lude  

Fotogrāfijas: avīzes veidotāji, I. Lude, R. Linde, A. Linde, K.Dītriha, I. Bērziņa personiskie arhīvi un skolas muzeja 

materiāli 


