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Ziņas
Katru gadu mūsu skolā skolēnu
skaits pieaug.

Saruna ar direktori
Renāti Lindi
Tagadne
skolā,
nākotne
skolā,
problēmas,
risinājumi.
Nesen skola
likās
liela,
skaista ar nelielu skolēnu
skaitu, bet tagad bērnu ir daudz
un jāskatās, kur lai iegūst
papildus telpas, lai atļautu
mācīties visiem, kuri vēlas
mācīties mūsu skolā.
Skolai
jau
nepieciešamas
lielākas telpas. Esošās un
plānotās telpas būtu jāaprīko ar
modernām
tehnoloģijām,
skaistu atpūtas zonu un plašu
bibliotēku. Būtu nepieciešami
divi datorkabineti. Protams, ka

būtu
jāmācās
skolēniem ar augstu
atbildības sajūtu un
mācīties motivētām
vajadzībām.
Skolēniem ir jāiegūst
ļoti laba izglītība, lai
var nodrošināt savu
nākotni
ar
labu
tālākizglītību
un
dzīvei
nepieciešamām prasmēm.
Problēmas.... tās varētu būt.....
finanšu trūkums.... vai....,
vecāku un pašu skolēnu
neieinteresētība un dažāda
atbalsta
trūkums.
Ir
nepieciešama
skolotāju
profesionalitāte, kuru pašam
pedagogam
regulāri
jāpilnveido un jāgrib apgūt ko
jaunu, radoši izmantot savu
potenciālu un dalīties savās
zināšanās un prasmēs.
Ir jābūt savstarpējai sadarbībai,
komunikācijai,
personīgai
atbildībai,
ieinteresētībai,
vēlmei ar degsmi strādāt
skolā.... Skolēniem - neatlaidīgi
mācīties,
būt
godīgiem,
izpalīdzīgiem, nebaidīties darīt
un apgūt jaunas zināšanas un
iemaņas.....

nodrošinātos

kabinetos

krastmalu.
17.novembris-Valsts
svētkiem
veltīts koncerts.
Decembrī skolas deju kolektīvi
piedalījās labdarības koncertos.
Ziemassvētku koncerti notika
skolā, bija arī ludziņa. Skolā arī

Pasākumi skolā
Šajā mācību gadā mūsu skolā
notikuši vairāki pasākumi.
notika kristīgie pasākumi.
20.janvāris-Barikāžu
piemiņas
diena. Daudzas klases gāja uz
barikāžu piemiņas pasākumu.
Sniega diena-dažas klases gāja uz
slidotavu ‘’Lido’’, Mežaparku.
Karjeras nedēļa-daudzas klases
devās ekskursijās uz dažādām
vietām un izveidoja plakātus.
Piemēram 8.a apmeklēja ’’Ādažu
čipsus’’, bet 8.b apmeklēja
Latvijas TV.
Pārgājiens Lucavsalā-Visas klases
no 4-9 devās uz Lucavsalu.

šādi

Pārgājienā bija jāizpilda dažādi
uzdevumi, stafetes, spēles.
Dzīvnieku diena-uz skolu varēja
nest dzīvniekus.
11.novembris-notika svinīgā līnija
un vairākas klases vakarā devās uz
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Skolēni ir piedalījušies dažādās olimpiādēs un konkursos
Olimpiādes
Rīgas pilsētas bioloģijas olimpiādē Aleksandra Gailīte ieguva otro vietu, Sanija Raina Brenča ieguva 3. vietu, Bet
Arturs Kosparenko – atzinību. Paldies skolotājai Dainai Bleivei, kura palīdzēja sagatavoties šai olimpiādei.
Rīgas pilsētas vēstures 23. olimpiādē Ādams Kristaps Eisaks ieguva 3.vietu, Eduards Lapiņš arī 3.vietu, bet Niks
Elksnītis atzinību. Viņus sagatvoja skolotāja Aiva Klaipa.
9.klase piedalījās fizikas un matemātikas olimpiādēs, bet rezultātu vēl nav. Pašlaik 9 klase gatavojas ķīmijas
olimpiādei, bet 5.-8. klase matemātikas olimpiādei.

Konkursi

Labklājības departaments. Konkurss „Skaists smaids tavai veselībai”
Linda Lukaševica, Laura Greivule, Kitija Jēkabsone ieguva atzinību. Paldies Kristīnei Dītrihai.
Latgales priekšpilsētas skolu sacensības stafetēs “Drošie un veiklie” 4.-5.kl.grupa.
12 skolēni cīnījās un ieguva 3.vietu. Sacensībām sagatavoja Vineta Muižniece.
Satiksmes drošības konkurss “Gribu būt mobils” -Linda Lukaševica, Laura Greivule, Emīlija Elīna Kalniņa,
Ralfs Grauds ieguva atzinību. Kristīne Dītriha sagatavoja viņus konkursam.
Dejotāji, ansambļi un kori gatavojas skatei.
Matemātikas pulciņš ‘’Pumpurs’’ visu gadu piedalās ‘’Profesora
Cipariņa kluba’’ un ‘’Jauno Matemātiķu kluba’’ konkursos. JMK 2.kārtā
ieguva 3.vietu, JMK 3.kārtā ieguvām arī 3.vietu, bet PCK 1.kārtā ieguva
atzinību.

Projekta nedēļas laikā skolēni gatavojas uz matemātikas olimpiādi.

Un mūsu skolēni un skolotāji ieguva arī diplomus šādos konkursos

Projektu nedēļas norise mūsu skolā
Cilvēki sāk gatavoties Latvijas simtgadei. Latvijas valsts simtgadi
atzīmēs no 2017. līdz 2021.gadam, lai aptvertu un pilnvērtīgi
izstāstītu valsts veidošanas stāstu. Nozīmīgu lomu tajā ieņem ar
Latgali saistīti notikumi, kuru centrālā ass ir vēsturiskais Latgales
kongress - Latgales pirms simts gadiem pieņemtais lēmums
apvienoties ar Kurzemi un Vidzemi ceļā uz neatkarīgu Latvijas
valsti.
Tēma: 9. klašu skolēni, līdzīgi kā pirms 4 gadiem, veido “Skolas
gadagrāmatu”.
Darbība: 9 gadu garumā meklē spilgtākos rezultātus/iespaidus
Mērķis: Saliedēt kolektīvu, atsaukt atmiņā spilgtākos iespaidus
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Tēma: Latvijas vienaudži – 8.b klases projekts
Darbība: Meklē ēkas, kas ir vienādā vecumā ar
Latvijas Republiku
Mērķis: Sameklēt vairāk ēku, kas ir Latvijas vecuma

Tēma: Mana Rīga – 2.b klases projekts.
Darbība: Apskatīt Rīgas ievērojamākās celtnes
Mērķis: Iepazīt Rīgu.
Ziņu un projektu lapu veidoja Valentīns

Intervijas ar skolotājiem un skolēniem
Kā ik gadu, skolas avīzē veidojam intervijas ar skolotājiem, kuri mūsu skolā strādā pirmo gadu, ar
iemīļotajiem skolotājiem un skolēniem, kuri ir izcili mācībās.

Jaunie skolotāji
Lilita Pastuhova
Cik ilgi jūs strādājat par skolotāju? – Vairāk nekā 30 gadus
Kas jums lika motivēt strādat par skolotāju? – Šis darbs man patika no bērnības,
mamma bija matemātikas skolotāja un direktore.
Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā? – Darbs ar bērniem, nemainītu ne pret kādu
citu profesiju.
Kā jūs vērtējat skolēnus šajā un iepriekšējā skolā? – Skolēni ir radoši, aktīvi,
draudzīgi, prieks ar viņiem strādāt, kaut arī dažreiz viņi sagādā problēmas disciplīnā, bet
mēs visi pie tā strādājam.
Ko jūs domājat par projektu nedēļu? – Projektu nedēļa ir vajadzīga, jo skolēni apgūst
iemaņas pētīt dažādus dokumentus, un tos atlasīt, tos apkopot, veidot prezentāciju,
strādāt grupā, kas būs nepieciešams turpmākajā dzīvē.
Ko jūs novēlat skolēniem 2017. gadā? – Kļūt nopietnākiem, disciplinētākiem.
Dzintars, Reinis
Zaiga Baha
Vai šī skola bijusi jūsu vienīgā darbavieta ?- Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola nav
mana vienīgā darbavieta. Esmu strādājusi bērnudārzā un skolā.
Vai jūs apmierina skolēnu darbs stundās ? – Skolēnu darbs stundā ir dažāds. Katru
dienu savādāks, pat pa stundām mainīties tas var. Skolēni mēdz būt ļoti neuzmanīgi,
neieklausās teiktajā.
Kas jums patīk šajā profesijā ? – Šajā profesijā man patīk tas, ka vari sniegt citiem
zināšanas, darbs ar bērniem.
Kādēļ jūs izvēlējāties skolotājas profesiju ? – Skolotājas darbu izvēlējos tādēļ, ka ir ļoti
dinamisks un jābūt pašam radošam. Skolotāja darbs ir interesants.
Cik gadus jūs strādājat ar bērniem ? - Tieši šajā skolā sāku strādāt no 2016.gada
augusta, bet šajā jomā strādāju 16 gadus.
Ko jūs novēla skolēniem 2017. gadā ? – Novēlu panākumus mācībās un labas sekmes..
Valērija, Amanda
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Agita Kļaviņa
Vai šī skola bijusi jūsu vienīgā darbavieta ?- Nē.
Vai jūs apmierina skolēnu darbs stundā ? - Daļēji.
Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā ? -Patīk mācīt bērnus un iemācīt kaut ko jaunu. Zināt,
ka bērni no manis ir kaut ko iemācījušies.
Kādēļ jūs izvēlējāties skolotājas darbu ? - Sākumā es gribēju būt latviešu valodas skolotāja,
,tad man likās, ka ir derīgi iemācīties kādu valodu, kuru es nezinu, Jo latviski lasīt es māku un
ar latviešu literatūru es varu iepazīties pati, tāpēc es gribēju iemācīties vācu valodu.
Cik gadus jūs strādājat skolās ? - 27 gadus.
Vai jūs labi mācījāties skolā ? – Jā, labi mācījos.
Ko jūs novēlat skolēniem 2017.gadā ? - Es novēlu saprast ka skolotāji un vecāki viņiem grib tikai labu. Un reizēm ir
vērts ieklausīties skolotājos un vecākos nevis sevī.
Kādas prasības jūs gribat no bērniem ? -Es gribētu lielāku klusumu stundās, lai bērni būtu klusāki līdz ar to vairāk
dzirdēto ko saka skolotāja.
Kā jūs vērtējat skolēnus šajā skolā un iepriekšējā ? -Skolēni abās skolās strādāt ļoti līdzīgi, viņiem ir gan tādas
labās īpašības, gan tās sliktās.
Valērija, Amanda
Gunta Fridrihsone
Kā jums patīk mūsu skola?- Skola man ļoti patīk.
Kādi ir plusi šajā skolā? - Plus ir tāds, ka bērni ļoti smuki dejo tautas dejas.
Kādi ir mīnusi šajā skolā? - Pirmajā pusgadā mīnuss bija ka jāceļo no klases uz klasi.
Vai patīk jaunie skolnieki un kolēģi? – Jā, man patīk jaunā
sabiedrība.
Kādēļ nācāt uz šo skolu? - Jo skola ir Latviska un ir tuvu
dzīvesvietai.
Ko jūs mācāt un kāds ir jūsu mīļākais priekšmets? - Es mācu kori,
angļu valodu un mūziku. Tomēr man mīļākie ir visi priekšmeti.
Sandijs
Inga Raipala
Kāpēc izvēlējāties strādāt tieši šajā skolā? – Pirmkārt, es meklēju
darbu. Skolai bija laba vēsture, skola bija renovēta, atnācu uz interviju ar direktori.
Kas jūs motivēja kļūt par skolotāju? – Pirmajā klasē es sāku mācīties vēsturi.
Man bija brīnišķīga vēstures skolotāja, mēs ļoti iemīlējām vēsturi, es sāku
mācīties augstskolā par vēstures pasniedzēju.
Kā jūs vērtējat mūsu skolas skolēnus? – Skolēni ir brīnišķīgi ,bet ja viņi labāk
uzvestos un vairāk cienītu skolotājus viss būtu brīnišķīgi.
Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā? – Man patīk tas, ka man pašai ir
interesanti un spēj ieinteresēt skolēnus un sasniegt sasniegumus.
Ko jūs domājat par projekta nedēļu? – Patiesībā katrs varētu rakstīt pats
atsevišķu projektu vai ne lielākās grupās pa 4.
Ko jūs novēlat skolēniem 2017. gadā? – Ļoti stingras skolotājas.
Dzintars, Reinis
Zane Kalniņa
Vai šī skola ir bijusi jūsu vienīgā darbavieta ? – Jā.
Vai jūs apmierina skolēnu darbs stundās ? - Dažreiz .
Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā ? -Iespēja strādāt ar bērniem. Iespēja palīdzēt apgūt jaunas
zināšanas.
Kādēļ jūs izvēlējāties skolotājas darbu ? Kādēļ tieši informātikas skolotājas darbu ?- Jo man patīk
palīdzēt rast risinājumu, informātikas skolotājas darbu tādēļ, ka internetā var apgūt gan latviešu valodu,
gan angļu, gan daudz citas zināšanas.
Cik gadus jūs strādājat skolā?- Šogad būs pirmais
Vai jūs labi mācījāties skolā?-Nu, tā ne slikti, bija skolotāji, kuri tam nepiekrita. Es mācījos atbilstoši,
ģimenes prasībām.
Ko jūs novēlat skolēniem 2017.gadā? Es novēlētu atrast kaut ko , kas interesē katru individuāli.
Kādas prasības jūs gribat no bērniem?- Es velētos , lai būtu klausīšanās tīri manī, kad es kaut ko stāstu.
Valērija, Amanda
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Iemīļotie skolotāji
Elīna Drozda

Vai šī skola bijusi jūsu vienīgā darbavieta ?- šī nav bijusi mana vienīgā
darbavieta. Pirms sāku strādāt skolā, esmu strādājusi dažās darbavietās. Piemēram,
apģērbu veikalā “Bersha”.
Vai jūs apmierina skolēnu darbs stundās ? – Skolēnu darbs katru dienu ir citāds,
gandarījumu sagādā tās stundas, kurās skolēni čakli un radoši strādā.
Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā ? – Patīk radošā un dinamiskā gaisotne.
Katra diena ir citādāka. Protams, darbs ar bērniem palīdz saglabāt mundru garu un
radošu domu, jo katra diena nāk ar kaut ko manāmu, negaidītu. Kā arī skaistais
atvlinājums vasarā ir liels pluss šai profesijai.
Kādēļ jūs izvēlējāties skolotājas darbu ? – Skolotāja profesija sākotnēji bija mana
sapņu profesija. Vidusskolas gados savu nākotni saistiju ar mūziku un mākslu, bet dzīve pati visu salika pa
plauktiņiem. Vienmēr esmu zinājusi, ka mani saista darbs ar bērniem. Liela loma profesijas izvēlē ir arī
manai mammai, kura deva vērtīgus padomus.
Cik gadus jūs strādājat skolā ? – Skolā stādāu kopš 2008.gada. Kopā sanāk jau 9 gadi.
Ko jūs novēlat skolēniem 2017.gadā ? – Būt vēl radošākiem,klausītie skolotājus.
Valērija, Amanda
Sarmīte Vīksna
Man Kas jums vislabāk patīk šajā profesijā? Kāpēc?
– Man vislabāk patīk bērni, kā tādi.Tas, ka viņi no bērnudārza atnāk tādi kā dumiķīšī,
tad viņi
izaug tādi, tādi kā forši bērni.
Kas jums varbūt nepatīk šajā profesijā? Kāpēc? – Daudz darba, nenormāls darba
laiks.
Vai šī skola jums bijusi vienīgā darbavieta ? – Nē, es esmu strādājusi arī citur..
Kādēļ jūs izvēlējāties tieši skolotājas amatu ? – Jau no skolas vecuma gribēju būt
skolotāja, bet vispirms izmācījos par grāmatvedi, mācoties vēl es izmācījos par
skolotāju.
Cik gadus jūs strādājat par skolotāju ? – Pavisam es strādāju 15 gadus skolā, bet
šajā skolā 5 gadus.
Kādas bija jūsu sekmes kad mācījāties skolā ? – Lielāko daļu es biju teicamniece.
Kādas prasības jūs sagaidat no bērniem ? – Es gribētu, lai viņiem ir interese par
daudz un dažādām lietām. Nav interesantas tās datorspēles vai kaut kas tāds.
Nu lai nav vienaldzība.tāds.Nu lai nav vienaldzība.
Valērija, Amanda

Intervijas ar skolēniem
Laura Greivule, 6.b

Kopš kuras klases tu mācies šajā skolā? –Šajā skolā es mācos no 1. klases
Kāpēc tu izvēlējies mācīties šajā skolā? – Es pati neizvēlējos mācīties šajā skolā,
mani vecāki izvelējās, bet pēc vecāku stāstītā, es nodomāju, ka šī skola varētu būt
laba, un es piekritu mācīties šajā skolā.
Vai tu ar kaut ko nodarbojies ārpus skolas? Ja jā, tad ar ko?-Jā, ārpus skolas es
nodarbojas ar jaunsargiem un papildus matemātikas kursiem.
Kāda ir tava mīļākā skolo -tāja,-tājs? – Mana mīļākā skolotāja ir Inese Lude.
Vai tev patīk projektu nedēļa ?Kāpēc? –Jā, man patīk, jo vismaz kādu brītiņu nav
jāpilda mājas darbi.
Noraksturo savu klasi vienā vārdā? –Traka.
Kādi/s ir tavi/s mīļākie/ais mācību priekšmeti/s?- Matemātika, angļu valoda, informātika.
Kā tu vērtē izmaiņas kafejnīcā?-Nu, nav slikti, labāk ir!
Ko jaunu tu vēlētos ieviest skolā?- Skolā es negribētu ieviest neko jaunu, ja nu vienīgi tikai vietām kādu
ērtu krēslu vai dīvānu.
Lauru intervēja Laura
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Sandijs Rakstiņš 5.b:
Vai tu mācies šajā skolā no pirmās klases? - Jā es mācos no 1. klases.
Vai uzskati šo skolu par labu? - Es uzskatu, ka nav pati labākā, bet ir laba.
Kādi interesanti notikumi notikuši šajos gados? - Gan skolas, gan citas
matemātikas olimpiādes ārpus skolas.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?- Būt videoblogerim par spēlēm vai IT
profesionālim.
Vai 5.b klase ir īpaša? – Protams, jo katra klase ir īpaša.
Kā tu vērtē mācību kvalitāti šajā skolā? - Kā kurā priekšmetā,bet kopā ir labi.
Kuri ir bijuši paši interesantākie ārpusskolas pasākumi šajos gados? Meridian un citas matemātikas olimpiādes.
Ko vēl gribi teikt lasītājiem? - Galvenais ir atcerēties, ka katrs ir labs savā
omā.

Skolas programmēšanas pulciņš
Šogad pirmo reizi skolā ir programmēšanas pulciņš, ko vada Inese Lude. Pulciņā mācās programmēt un to dara,
izmantojot programmu Schratch. Katru reizi ir cits uzdevums no spēlītēm līdz kalkulatoriem. Tas, kas pabeidz
pirmais, tas cilvēks programmu parāda citiem. Programmēšanas pulciņā vajag loģisku domāšanu. Aprīlī labākie
dosies uz 2. Programmēšanas olimpiādi. Uz pulciņu var nākt jau no 4. klases.
Lūk dažas no dalībnieku atsauksmēm:
 Reinis Šmits 4.c - Ir interesanti un var daudz ko veidot. Var veidot arī
dažādas spēles, bet galvenais jādomā loģiski.
 Valentīns Koposovs 6.b – Man patīk šis pulciņš, jo tur var programmēt un
programmēt ir interesanti. Vēl es ceru, ka mūsu mācīs programmēt kaut ko
interesantu, piemēram, video intro un citas programmas.
 Pulciņa vadītāja Inese Lude – Izveidot šo pulciņu bija mans sapnis jau
vairākus gadus, jo mana pirmā profesija ir datoriķe  programmētāja, lai gan
nekad šajā profesijā neesmu strādājusi, bet esmu vairākus gadus mācījusi
informātiku. Programmēšanas elementu apguve skolā kļūst aizvien
nepieciešamāka, lai ieinteresētu skolēnus ar programmētāja profesiju, kurai
mūsdienu pasaulē ir liela nozīme. Arī informātikas olimpiādēs tiek piedāvāti programmēšanas uzdevumi, kuri
informātikas kursā netiek apgūti. Lai skolēnus sagatavotu šīm olimpiādēm, nepieciešams programmēšanas
pulciņš, kuru varētu izveidot kā interešu izglītības programmu. Lielākā problēma ir tā, ka daudzas „lielās”
programmēšanas valodas ir sarežģītas pamatskolēniem, un arī tajās grūti pievienot animācijas un „palaist”.
Tāpēc pērn speciāli izgāju kursus bērnu programmēšanas valodā Schratch. Tajā viegli ir veidot animācijas, kā
arī ir mācību vide code.org. , kurā apgūt komandas. Tomēr tagad jau esam nonākuši līdz samērā sarežģītu
programmu, algoritmu izstrādei. Diemžēl daļa skolēnu mūs ir pametuši, jo viņi domāja, ka būs tāpat kā pie
klavierēm  piesēdos, apskatījos notis un sākšu spēlēt Bēthovena simfonijas... Nekā! Programmēšana ir ļoti
nopietna nodarbe, kurā jāiegulda neatlaidīgs darbs. Par nākotni grūti spriest. Pabeigsim šo mācību gadu un tad
domāsim, vai turpināt apgūt kādu citu,
nopietnāku programmēšanas valodu.
Tomēr daži vairs nenāk un lūk, kādēļ:
o Notiek 0.stundā.
o Tādēļ, ka apnika.
o Jo nevar tik agri nokļūt tāpēc, ka tik agri
nedarbojas satiksme vai dzīvo tālu no skolas.

Lūk, šādi izskatās Schratch darba vide (pa kreisi) un izveidotā programma (pa labi).
Sandijs
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Absolventu lappusīte
Mēs lūdzām vairākus skolas absolventus atbildēt uz dažiem jautājumiem:
1. Kurā gadā tu pabeidzi AP11psk.?
2. Ko dari pašlaik?
3. Kā tev AP11psk. gūtās zināšanas noderējušas turpmāk?
4. Kādu jauku/jautru notikumu atceries no pamatskolas?
5. Vai ir kaut kas tāds, ko negribas atcerēties?
6. Kas tev pietrūka jaunajās skolās?
7. Ko tu novēli pamatskolas skolotājiem un bērniem?
Bernārs: Skolu pabeidzu 2016. gadā. Pašlaik mācos Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 10.a klasē. No skolā iegūtajām
zināšanām ieguvu stabilu startu vidusskolai, kā arī turpmāk nākotnei. Vienmēr ar labām atmiņām atcerēšos mūsu klases
rīkotās ekskursijas. Tās vienmēr bija izdevušās godam. Jaunajā skolā pietrūkst jau deviņus gadus ierastā rutīna - foršie
skolotāji, labie draugi. Bērniem novēlu atrast sev dzīvē mērķi, lai būtu uz ko tiekties, kā arī nezaudēt motivāciju tā
sasniegšanai. Skolotājiem novēlu turpināt sniegt arvien jaunas zināšanas jaunajai paaudzei, kā viņi to deva man un manai
klasei. Ielikt stabilu pamatu, jo tieši tas ir skolotāju svarīgākais uzdevums - sagatavot mūs nākotnei.
Kristīne : Skolu es pabeidzu 2016.gadā. Pašlaik mācos Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Ļoti noder
matemātikā gūtās zināšanas. Vidusskolas tēmas labāk saprotu un raitāk tieku līdzi visam mācību procesam. Iegūtās
krievu valodas zināšanas ļoti noder, neskatoties uz to, ka krievu valodu mācāmies no pašiem pamatiem. Arī pārējos
priekšmetos gūtās prasmes un zināšanas noder vidusskolas tēmu apguvei. Katru dienu notika kas jautrs. Ir grūti atcerēties
ko tādu, ko es vēlētos izcelt visvairāk. Man bija lieliski klasesbiedri un citi skolas draugi, kuri ir radījuši neaizmirstamas
atmiņas. Negribas atcerēties tās reizes, kad vajadzēja iet pie sociālā pedagoga. Bet arī šīs ir atmiņas, par kurām kādu
dienu varēs pasmieties. Vienīgais, kas man jaunajā skolā pietrūkst ir daži bijušie klasesbiedri un daži skolotāji.
Pamatskolas skolotājiem iesaku nepadoties un ļoti nedusmoties uz tiem, kas neklausa, jo dzīve ir skaista. Skolēniem
iesaku mācīties tik labi, cik var, jo vieglāk iekļūt kādā no vidusskolām, tehnikumiem vai ģimnāzijām. Un es varu droši
apgalvot, ka tieši šajā pamatskolā iemāca visu to, kas būs vajadzīgs vidusskolā.
Līga: Skolu pabeidzu 2016.gadā. Mācos Rīgas Kultūru vidusskolā. Zināšanas ir noderējušas dažādos mācību
priekšmetos. Šo notikumu ir bijuši ļoti daudz, tāpēc ir grūti izlemt par kuru lai raksta, bet visi šie notikumi ir notikuši
kopā ar klasi. Ir dažas lietas un cilvēki kurus negribu atcerēties, bet
tas nav nekassvarīgs.Klasesbiedri, pati skola un daži skolotāji.
Veiksmi un izturību.
Ģertrūde:Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolu pabeidzu 2016.
gadā Pašlaik mācos Rīgas Kultūru vidusskolā, paralēli dejoju
tautisko deju kolektīvā un apgūstu dažādu mūzikas instrumentu spēli.
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas skolotāji ir ielikuši manī
ļoti labas pamatzināšanas dažādos mācību priekšmetos, tādēļ tagad
vidusskolā daudz ko ir apgūt daudz vienkāršāk. Visvairāk to laikam
var teikt par matemātiku, jo, mācoties jaunajā skolā, esmu
pamanījusi, ka daudziem skolēniem nav labas iepriekšējās zināšanas.
Tādos brīžos vienmēr atceros pamatskolu un paslavēju tās labos
skolotājus. Visi pamatskolas gadi pagāja ļoti ātri un jautri, un bija piedzīvojumu piepildīti! Visvairāk atmiņā laikam ir
iespiedies tieši laiks pirms dažādiem koncertiem, piemēram, pirms Ziemassvētku koncerta. Laiks, kad stundu laikā
notika ilgie mēģinājumi, simts reizes jāizdejo dejas un jāizdzied dziesmas. Un tad vakarā vēl koncerts. Tas bija traki!
Bet ļoti jautri. Tādas atmiņas sasilda sirdi.Nav lietas, ko negribētos atcerēties, jo tomēr tas viss veido kaut kāda veida
labas atmiņas. Pat, ja notika kaut kas slikts, vienmēr tas tik un tā beidzās labi, pateicoties skolotāju un skolasbiedru
atbalstam! Jaunajā skolā pietrūkst tāda skolotāju mīlestība, kāda tā bija pamatskolā. No mūsu skolotājiem vairāk staroja
sirsība, izpalīdzība, draudzība un uzticība! Arī savstarpējā draudzība starp klasēm ir ļoti svarīga. Mūs visus tomēr ļoti
vienoja dejas, koris un ansamblis. Tas arī ir tas, kas ļoti pietrūkst jaunajā skolā, kurā šobrīd mācos! Skolotājiem novēlu
daudz izturības un pacietības. Novēlu būt tik pat zinošiem un gudriem un to ielikt arī skolēnos, jo tās zināšanas, ko
iegūstam pamatskolā, ļoti noder vidusskolā. Savukārt skolēniem novēlu būt draudzīgiem, iecietīgiem, gaišas galvas.
Noteikti ejiet dejot, dziediet korī, izpalīdziet skolotājiem, kad tas ir nepieciešams! Izbaudiet laiku mīļajā skolā, jo tāda
skola, kā Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola, vairs nav neviena!
Zlata: Labdien! Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolu absolvēju 2015.gadā.
Šobrīd es turpinu mācības vidusskolā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā un nenožēloju savu izvēli, man ļoti patīk skola, kur
mācos. Brīvā laikā apmeklēju deju treniņus un piedalos dažādos konkursos, kā arī darbojos savā skolēnu mācību
uzņēmumā ražojot koka statīvus telefoniem, datoriem un planšetēm.
9 gadu laikā, mācoties AP11ps ieguvu labas pamatzināšanas matemātikā un citos priekšmetos, kā arī skolā norisinājās
dažādi pasākumi, kuri deva iespēju parādīt sevi, uzstāties uz skatuves. Tas attīstīja manī pašpārliecinātību un spēju
kominicēt ar cilvēkiem.
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Ļoti jaukas atmiņas palikušas no dažādiem klases vakariem ar klases audzinātājām Daci Zaļkalni un Ivetu Brokāni, tie
vienmēr bija jautrības pilni, interesanti un tematiski. Vislabāk atmiņā palika 6.klases pasākums, kad meitenes un puiši
apmainījās lomām.
Vienmēr būs kaut kas, ko negribēsies atcerēties, bet pozitīvo atmiņu tomēr bija vairāk, kas ļoti priecē.
Man ļoti patīk mana jaunā skolā un neesmu izjutusi vecās skolas trūkumu, mani viss apmierina un jaunā klase ir ļoti
draudzīga, kā arī apmierina jaunās skolas izglītības līmenis. Esmu laimīga, ka neaizgāju pēc AP11ps absolvēšanas uz
tehnikumu vai kādu citu skolu.
Es novēlu visiem Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolotājiem izturību un vienmēr tiekties uz saviem
mērķiem, sagatavot interesantas un nestandarta stundas saviem skolēniem. Bet skolēniem jau tagad izvēlēties savu
dzīves ceļu un neatkāpties, mēģināt daudz jaunu lietu un atrast to, pēc kā sirds kāro.
Ērika: Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolu es pabeidzu 2016. gadā. Pašlaik turpinu mācības vidusskolā. Veiksmīgi
turpinu mācības vidusskolā. Ļoti noderēja gūtās zināšanas matemātikā un fizikā , paldies labiem skolotājiem par to .
No pamatskolas manā atmiņā noteikti paliks "Toršu konkurss" mājturības nedēļas ietvaros, kad varēja taisīt dažādas
kūkas un pēc tam skolā tās ēst .Noteikti nav , jo atmiņas no pamatskolas ir tās jautrākās un labākās , vismaz uz šo brīdi
Man ļoti pietrūkst draugu un mājīguma atmosfēras, jo tagadējā skolā es nejūtos tik pat labi , kā iepriekšējā.
Skolotājiem es novēlu pacietību , bērniem - zinātkāri !!!
Anete: Andreja Pumpura 11.pamatskolu pabeidzu 2013.gadā. Pašlaik mācos Latvijas Universitātē, Pedagoģijas
fakultātē, 1.kursā. Pamatskolā gūtās zināšanas man noderēja stājoties ģimnāzijā, jo katrā mācību priekšmetā tika ielikti
pamati, lai turpinātu mācības vidusskolas līmenī. No pamatskolas atceros mūsu klases rīkoto sveikšanu Skolotāju dienā,
kad piedalījāmies ar jautru priekšnesumu. Skolotāju sejās bija smaids un mums, skolēniem, prieks par padarīto darbiņu.
Pamatskola man saistās ar labām atmiņām, tāpēc nav nekas konkrēts, ko negribētos atcerēties. Jaunajās skolās pietrūka
tieši tā atmosfēra, kas bija pamatskolas pasākumos un gandarījums par katru paveikto darbu, kā arī iesaistīšanos skolas
aktivitātēs. Pamatskolas skolotājiem un bērniem novēlu veiksmīgu un sasniegumiem bagātu mācību gadu, lai visi mērķi
un sapņi realizējas!
Anna Patrīcija : Skolu es pabeidzu 2013.gadā. Šobrīd studēju Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pirmajā kursā,
esmu fakultātes studentu pašpārvaldes valdē, brīvajā laikā strādāju un dejoju tautiskās dejas. Manuprāt, tieši vienu no
savām vērtīgākajām prasmēm esmu guvusi AP11psk. - spēju runāt ar cilvēkiem, rast risinājumu jebkurā
problēmsituācijā. To nodrošināja tieši skolas mājīgā atmosfēra, un salīdzinoši nelielais cilvēku skaits. Komunikācijas
prasme ir ļoti svarīga ne tikai izvēlētajās studijās, bet arī visā turpmākajā karjerā. Ir daudz dažādu labu atmiņu un
notikumu, taču tā uzreiz vislabāk prātā nāk divi - pirmkārt,
sestās klases ekskursijas laikā Siguldā, atradām noklīdušu
suni, kuram palīdzējām atgriezties pie saimniekiem. Jāsaka
gan, ka tik ļoti sadraudzējāmies, ka gaidīto saimnieku
parādīšanās nesagādāja tik lielu prieku, kā pienāktos īstiem
suņu glābējiem. Kā otrs neaizmirstams notikums man nāk
prātā dalība tortu konkursa žūrijā devītajā klasē. Kā skolēnu
pašpārvaldes pārstāvim man bija tas gods, un atceros, ka biju
sajūsmā par gaidāmo piedzīvojumu. Sajūsma gan noplaka jau
pēc pāris saldu kūku gabaliņiem, un atskārta, ka priekšā vēl
aptuveni četrdesmit citu meistardarbu, situāciju neuzlaboja.
Lieki piebilst, ka pēc tam diezgan ilgu laiku atturējos no kūku
ēšanas. Protams, kā jau jebkurā tik garā dzīves posmā, bija
arī negatīvi piedzīvojumi. Ir zināmi notikumi, kurus ar šī brīža pieredzi un zināšanām būtu bijis iespējams novērst, un
arī rīcība nebūtu tāda, kā bija toreiz. Kā piemēru varu minēt savu nožēlu, ka tik maz uzmanības pievērsu svešvalodām vācu un krievu valodai, jo, lai gan tajā brīdī šķita, ka šīs valodas nu galīgi man nav nepieciešamas, tiešām izjūtu to
trūkumu teju katru dienu. Ar krievu valodu nākas saskarties darbā un komunikācijā, savukārt, vācu valodā ir tik ļoti
noderīgā literatūra studiju procesam (un jā, tieši vācu, nevis angļu valodā, lai cik dīvaini tas astotās klases Annai būtu
licies). Vidusskolu pabeidzu Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, un, lai arī cik laba šī skola nebūtu - akadēmiskais ieguvums ir
milzīgs un noteikti tā vērts, tur, un arī universitātē nav tā kopības un mīļuma sajūta, kas pumpura skolā. Pumpurskola ir
kā viena liela ģimene - visi viens otru pazīst, bet citur tā nav. Pamatskolas skolotājiem un bērniem novēlu izbaudīt laiku
tur un katru kopābūšanas brīdi - audzēkņu starpā un arī saskarsmē ar skolotājiem, jo jūs nemanīsiet, cik ātri laiks
paskrien, un ir jau klāt šķiršanās brīdis. Izturību šajā mācību gadā!
Valentīns: Pabeidzu Andreja Pumpura pamatskolu 2013. gadā. Pašlaik mācos Rīgas Valsts tehnikumā, programmēšanu.
Mana pieredze pamatskolā man ir palīdzējusi daudzos veidos, sākot no iegūtajām zināšanām mācību priekšmetos, līdz
pat tam kā organizēt un plānot dažādus projektus kopā ar saviem jaunajiem kolēģiem. Ar siltumu sirdī atceros izlaidumu.
Gaiša un cerību pilna atmosfēra, visiem ir pacilāts garastāvoklis, bet tajā pašā laikā ir sajūtamas skumjas par to ka mēs
pametām mūsu jauko pamatskolu. Vēl ar prieku atceros skolas diskotēkas. Droši vien, tās lietas, ko negribu atcerēties
esmu jau labu laiku aizmirsis. Vecā pamatskola priekš manis likās siltāka un mīļāka nekā tehnikums, iespējams tas ir
tāpēc ka te ir vairāk studentu un skolotājiem nav tikt daudz laika spēka, lai varētu ar skolniekiem kontaktēties vairāk kā
ar cilvēkiem, nevis tikai kā ar skolniekiem un skolotājiem, jo mēs visi esam cilvēki un dažreiz autoritāte, kas ir jūtama
no skolotājiem mēdz atstumt studentus liekot viņiem justies nepatīkami, apmeklējot stundas un tas var novest pie
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uzvedības problēmām no studentu puses, kas savukārt var apgrūtināt skolotāju darbu. Vēl man pietrūks ārpusstundu
pasākumu, ekskursijas, priekšmetu nedēļas, koncerti un tam līdzīgas lietas. Te tehnikumā to ir krietni mazāk. Bērniem
novēlu atrast tās lietas un cilvēkus uz ko viņuprāt ir vērts tērēt savu laiku, gan karjeras ziņā, gan arī vispār dzīvē.
Skolotājiem novēlu to, lai jūs vienmēr atcerētos, ka jūs esat svarīgi priekš šiem bērniem, lai arī dažreiz viņu attieksme
un uzvedība mēdz liecināt par pretējo, bet tik un tā jūs paliksiet viņu atmiņās tādi kādi esat.

Diskusija  mūsu skolas formas
Jau 9 gadus mūsu skolā ir ieviestas
skolas formas. Ar prieku tās valkā
mazāko klašu skolēni, bet lielākie
skolēni cenšas no skolas formas
izvairīties. Lai gan vecākajās
klasēs atļauts skolas emblēmu
piespraust pie cita, “skolas
krāsām”
atbilstīga apģērba,
vairāki skolēni izvairās darīt arī to.
Tāpat arī ir skolēni gan jaunākajās,
gan vecākajās klasēs, kuri formas
vesti nēsā pie neatbilstīgām
garajām biksēm  diez vai par
gaumīgu var uzskatīt skolas vesti
ar nepieskaņotas, spilgtas krāsas
džinsa biksēm, saplēstām vai
raibām biksēm.
Tāpēc mēs, avīzes veidotāji, par šo
tēmu parunājām ar sākumskolas
un
pamatskolas
skolēniem,
dažiem skolotājiem.
Aptaujājot 1.- 4. klašu skolēnus,
pārsvarā
ieguvām
šādus
rezultātus.
Skolēni valkā formas, jo tie ir
skolas noteikumi, lai citi atpazītu,
ka esi no šīs skolas, lai visi būtu
vienādi, lai būtu pieklājīgi
apkārtnē. Tomēr arī sākumskolas
klasēs ir skolēni, kuri ne vienmēr
vai nekad nevalkā formas.
Jautājām, kāpēc? Atbildes bija
šādas: nevelku, jo var sakarst
skolas formā, jo es negribu
nosmērēt skolas formu, man
forma nav nopirkta.
5. – 9. klašu pārsvarā ieguvām
šādus rezultātus.
Formu nēsā, lai lepotos ar skolas
godu un lai skolā nestaigātu
nekulturālā apģērbā. Patīk tas, ka
emblēmu var piešūt pie līdzīga

izskata apģērba. No skolēniem,
kuri negrib valkāt formas vai to
nedara, ieguvām atbildes 
nepatīk skolas forma, jo tā
nešķiet
“stilīga”,
“man
nepiestāv”.
Līdzīgus jautājumus uzdevām
skolotājiem.
Ko jūs domājat par skolas
formu?
Inese Straujā  visnotaļ pozitīvi,
patīk.
Iveta Brokāne – pietiekami glīti
skolas formas modeļi. Skolas
formas ir daudzveidīgas, un
veiksmīgs krāsu savienojums.
Labāk lai atnāk skolas formā
nekā šortos un jaciņā, tomēr ir
jābūt lietišķā stila apģērbam.
Inese Lude – es domāju, ka
forma ir gaumīgi izveidota,
pastāv iespēja izvēlēties labāko
komplektāciju. Vienīgi  varētu
būt zemākas cenas un ātrāka
pasūtījumu izpilde. Ja es būtu 8.b
klases skolniece, es izvēlētos zilu
kleitiņu kā Lienei un bordo
krāsas žaketi.
Kāpēc ir jāvelk skolas formas?
Inese Straujā  lai visi redz un
zina, ka esi no šīs skolas, un lai
skaisti izskatītos.
Iveta Brokāne – radina pie
pieaugušo stila, piemēram,
ārstiem, apsardzei u.t.t. ir jābūt
lietišķajam stilam un
ikdienišķajam stilam, daudzās
valsts un privātajās iestādēs
darbiniekiem ir formas.
Inese Lude – to prasa skolas
iekšējie kārtējie noteikumi.

Kāpēc daži skolēni nevalkā
skolas formas?
Inese Straujā - jo viņi grib parādīt
savu modi, kādas smukas drēbes
viņi ir dabūjuši.
Iveta Brokāne – jo viņi uzskata,

ka ir visatļautība un domā, ka
drīkst nepakļauties skolas
iekšējiem kārtības noteikumiem.
Inese Lude – tāpēc, ka astotajām
klasēm liekas, viņi grib būt
individuāli un tāpēc viņi nevēlas
valkāt. Tomēr es uzskatu, ka
vismaz emblēma būtu jāpiešuj pie
pieklājīga apģērba. Man nav
pieņemams, ja meitenes nāk
puķainos legingos vai caurām
biksēm vai zēni treniņtērpos un
kreklos ar muļķīgiem uzrakstiem.

Avīzi veidoja: Amanda Korde, Valērija Meinardte, Dzintars Jēkabs Spīčs, Laura Greivule, Valentīns Koposovs, Ivo
Ralfs Ivanovs, Reinis Kazāks, Sandijs Rakstiņš.
Skolotāja konsultante: Inese Lude
Fotogrāfijas: Andris Linde, Kristīne Dītriha, Inese Lude, projekta dalībnieku momentuzņēmumi un arhīvs.

