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 Skola, mana skola... 
Tradicionāli skolas avīzīei intervējam skolas direktori Renāti Lindi – par jaunumiem un iecerēm. 

 

 

Kādi jaunumi skolā šogad? 
- Šogad skolā turpina palielināties 

skolēnu skaits. Tagad mācās 623 

skolēni. Tas skolas vēsturē ir 

lielākais skolēnu skaits. 

- Skolā strādā 52 skolotāji, kas arī 

ir rekordliels skaits. 

- Skolas tautas deju kolektīvs 

"Dzīpars" gatavojas XXVI 

Vispārējiem latviešu 

dziesmu un XVI deju 

svētkiem. 

- Ir nostiprinājusies 

jauna tradīcija -  

organizēt Zelta 

uzvedības dienas. 

Paldies skolotājai 

Janai Butlerei par 

ideju un tās 

realizēšanu! 

- Esam ieguldījuši 

lielu darbu skolas 

dokumentācijas 

apkopošanā. 

- Skolā šogad bija audits, kas 

norādīja uz nelielām nepilnībām, 

bet kopumā skolas darbs tika 

novērtēts pozitīvi un atzīts, ka 

skola strādā labi. 

- Skola ir iesaistījusies ESF 

projektā "Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču 

attīstībai". 

- Skola iesaistījusies ESF projektā 

"Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs". 

- Skolotāji īpaši gatavojas 

projektam “Skola 2030” 

"Kompetenču pieeja mācību 

saturā", kas tiks pakāpeniski 

ieviests līdz 2021.gadam 

- https://www.skola2030.lv/par-

projektu. 

 Kā Jūs vērtējat skolēnu 

sasniegumus? 

Mūsu skolas skolēni regulāri gūst 

augstus sasniegumus mācību 

olimpiādēs, konkursos un skatēs. 

Tas liecina par to, ka skolēni, kuri 

ir motivēti mācīties un apzinīgi 

papildus gatavoties šiem mācību 

pasākumiem, gūst atbilstošus 

rezultātus. Par labajiem 

rezultātiem priecājas visi - gan 

paši skolēni, gan skolotāji, gan 

vecāki. Labie sasniegumi dod 

iespēju skolai izvirzīties skolu 

reitingos labā vietā, bet 9.klašu 

skolēniem dod iespēju iestāties 

ģimnāzijās, kā arī domāt par labas 

karjeras izaugsmes iespējām 

konkurences apstākļos. 

Priecājos par katru mērķtiecīgu, 

godīgu, apzinīgu un darba spējīgu 

topošo Latvijas pilsoni. 

Kādus jauninājumus Jūs cerat 

ieviest turpmāk? 
- Ceru, ka Rīgas dome palīdzēs 

risināt jautājumu par papildtelpu 

piešķiršanu, jo skolai 

nepieciešams paplašināties un 

realizēt sapņus par lielu, plašu, 

drošu un funkcionālu skolu. 

- Ceru, ka šīs skolas skolēni 

turpmāk atbildīgāk izturēsies pret 

skolas formu. Ceru, ka sapratīs, ka 

skolas forma ir skolas 

atpazīstamības zīme, tāpat kā 

forma Latvijas izlasei basketbolā, 

hokejā, volejbolā vai jebkurā citā 

sporta veidā, tāpat kā karavīra 

forma vai medicīnas darbinieka 

forma, tāpat kā lietišķais tērps 

biznesā, kā policijā, kā ēdināšanas 

sfērā un daudz kur citur. Ļoti ceru, 

ka skolēni sapratīs un valkās to 

katru dienu ar lepnumu par 

piederību Andreja Pumpura Rīgas 

11. pamatskolai! 

Kāda būs skola pēc 5 gadiem? 

- Skolai būs vairāk telpu. 

- Skolai būs lielāks autobuss. 

- Visos vai gandrīz visos kabinetos 

būs projektori ar ekrāniem. 

- Skolā pamazām tiks ieviestas 

arvien jaunākas tehnoloģijas. 

-  Skolā būs moderni, mūsdienīgi 

mācību līdzekļi un uzskate. 

- Vēl ziedošāks skolas dārzs. 

-  Atjaunots vai papildus ierīkots 

bērnu spēļu laukumiņš. 

- Skolai piederēs labiekārtots 

sporta laukums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Būs plaša bibliotēka ar vairākām 

lasītavām. 

- Skolotājiem būs skaista, plaša 

skolotāju istaba. 

- Skolēni būs arvien zinošāki un 

motivētāki mācīties, izmantos 

visus resursus zināšanu un 

prasmju attīstīšanai un 

pilnveidošanai. 

- Skolēni būs pieklājīgi, stundās 

uzvedīsies atbilstoši pieklājības 

prasībām, ievēros un respektēs 

skolotājus un ieklausīsies savu 

vienaudžu viedoklī. Skolēni 

https://www.skola2030.lv/par-projektu
https://www.skola2030.lv/par-projektu
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neapsmies cits citu un fiziski 

nerisinās domstarpības. 

- Skolā būs skanīgi kori un skaisti 

deju kolektīvi, kas priecēs gan 

skolēnus, gan skolas viesus. 

- Skolā būs trenažieru zāle. 

- Vecāki būs atsaucīgi un pozitīvi, 

problēmas un neskaidros 

jautājumus risinās skolā un 

nesūdzēsies uzreiz kontrolējošās 

iestādēs. 

 

Nu, jā.... Tā es gribētu... Tie ir 

sapņi, bet, ja nesapņosim, tad 

neredzēsim, uz ko jātiecas... Ja arī 

kaut vai neliela daļiņa no tā 

realizēsies, tas nozīmē, kas 

jāturpina sapņot un jātic, ka būs 

pozitīvs rezultāts. Sapņi 

piepildās!!! 

 Intervēja Valentīns 

Vecāku viedoklis: 
Anda: Šo skolu izvēlējos, jo 

bērnam papildus tiešajiem mācību 

pienākumiem ir iespēja apmeklēt 

dažādus interešu izglītības 

pulciņus. Manā gadījumā augstu 

vērtēju R.Lindes ieguldījumu 

Tautas deju mākslā. Esmu lepna, 

ka mūsu deju kolektīvs 

"Pumpurēni" piedalās visos 

nozīmīgākajos pasākumos Rīgā 

un Latvijā!  

Skolā strādā skolotāji, kas ļoti 

lielu darbu iegulda bērnos, kuri 

olimpiādēs sasniedz augstus 

rezultātus (I.Lude, I.Krauja, 

Brokāne, utt.). Ieguvēji ir visi. 

Mūsu skolā skolēnam ir iespēja 

augt un veidoties par spilgtu un 

gudru personību! 

 Paldies skolotājiem!!! 

Katrīne:Kāpēc Andreja Pumpura 

skola?  Kā jau visiem vecākiem, 

arī mums pats dārgākais un 

vērtīgākais visā visumā ir mūsu 

bērni. Skolas izvēle ir ļoti svarīga, 

jo mums jābūt drošiem, ka 

uzticam savu bērnu pašiem 

labākajiem! 

Ar prieku vērojām, kā skola tika 

renovēta, paplašināta un, tā kā 

dzīvojam netālu, bija skaidrs, ka šī 

būs pirmā skola, ko novērtēsim, 

tiklīdz mūsu ģimenei būs 

pieaugums un izaudzis 

skolēns. Kad pirmo reizi ienācām 

skolā, bija pozitīvas emocijas, jo 

mūs sagaidīja smaidīgi, atsaucīgi 

darbinieki un nepameta sajūta, ka 

katrs bērns ir ļoti gaidīts un īpašs.  

Tagad, kad atvasei ir pēdējais gads 

šajā skolā, būs ļoti skumji šķirties 

un žēl, ka nav 12 klases. 

Skolā ir sava kārtība un disciplīna, 

kā arī ļoti jauks kolektīvs. Bērni 

šeit mācās apgūt ne vien mācību 

programmā plānoto, bet arī daudz 

svarīgu lietu savai turpmākajai 

dzīvei. 

Skolas iespaidīgajā Jubilejā 

novēlam, lai pa šīs skolas vārtiem 

tiek palaists plašajā pasaulē vēl 

daudz talantīgu audzēkņu! 

Vienmēr spēcīgu un saliedētu 

kolektīvu! 

Valda: Viens no kritērijiem, 

kāpēc izvēlējāmies skolu, bija tas,  

Elīzas tētis mācījās no 1.-4.klasei.  

Dzirdējām labas atsauksmes. 

Nav tā milzīgo skolu haosa, kas 

mazos bērnus sākumā nobiedē. 

*** 

Olimpiādes, konkursi 
Tāpat kā katru gadu, mēs esam 

piedalījušies daudz un dažādos 

konkursos ar labiem 

sasniegumiem, galvenokārt 

matemātikā, dejās un sportā. 

Mēs esam izcīnījuši vairākas 

godalgas valsts olimpiādēs. 

2016./2017. mācību gadu 

pabeidzām ar vairākām 

nozīmīgām balvām valsts 

mēroga pasākumos: 

2. vieta Valsts latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē – Aleksandra 

Gailīte 

3.vieta Atklātajā matemātikas 

olimpiādē – Rolands Zelmanis, 

Sandijs Rakstiņš 

1.vieta Latvijas atklātajā datorikas 

olimpiādē – Sandijs Rakstiņš 

3. vieta Jauno Matemātiķu 

konkursā 

Šajā mācību gadā mēs esam 

izcīnījuši vairākas godalgas Rīgas 

pilsētas olimpiādēs: 

2017./2018. m.g. 

1.vieta Latviešu valodas un 

literatūras olimpiādē - Māra 

Aleksandra Mālere 

3.vieta Pilsētas ģeogrāfijas 

olimpiādē – Toms Daugste 

3. vieta Pilsētas Fizikas olimpiādē 

– Ralfs Logins 

1. vieta Bebr(a)s konkursa 2.kārtā 

– Sandijs Rakstiņš 

Neaizmirstam par sporta 

sacensībām un skatēm (dejas, 

ansambļi un kori)! 

2.vieta rajona tautas bumbas 

sacensībās 4.-5. klases zēniem un 

3. vieta stafetēs. 

Pašdarbības kolektīvi vēl 

gatavojas skatēm. 

2.vieta mājturības olimpiādē – 

Līva Apse. 

3.vieta mājturības olimpiādē – 

Māra Aleksandra Mālere, Dana 

Stepanenkova. 

Atzinība Liene Svarika, Laura 

Ratniece.  

 

Veidoja Sandijs 
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Pasākumi skolā – īsās ziņas 
Zinību dienā notika svinīgs 

pasākums, kurā dziedāja 

ansamblis, bērni skaitīja dzejoļus 

un visi kopā atzīmēja pirmo skolas 

dienu. 

Pārgājiena dienā skolēni devās 

pārgājienā uz promenādi, kur 

uzkāpa skatu tornī un rotaļājās 

bērnu laukumā. 

Olimpiskā diena notika 

22.septembrī, kurā bērni piedalījās 

stafetēs un skrēja krosu. 

Dzīvnieku dienā skolas zālē 

veidojām plašu mazo dzīvnieku 

izstādi, bet skolas pagalmā varēja 

vērot skolas skolēnu suņus. 

Skolas pagalmā bija izvietota arī 

Rudens darbu izstāde. 

Skolotāju dienā 9. klases skolēni 

vadīja stundas jaunākiem 

skolēniem un vēlāk vadīja svinīgo 

koncertu skolotājiem. 

Rudens brīvdienās skolā notika 

tradicionālie pirmsskolas 

izglītības iestāžu audzēkņu 

sporta svētki, kuros ar skolu 

iepazinās topošie skolēni. 

Jaunsargi devās ekskursijā uz 

Tīreļpurvu, kur apmeklēja 

Mangaļmāju. Tur jaunsargi 

piedaļījās stafetēs, apmeklēja 

muzeju un cepa desas.  

Vairāki pasākumi no tika arī 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

9. a klasei tas bija karjeras 

pasākums, bet 7. b. klasei - 

Kaligrāfijas nodarbībā bērni 

mācījās rakstīt ar spalvu. 

Mārtiņdienas gadatirdziņš 

tradicionāli pulcēja kārumus pirkt 

un pārdot gribētājus. 

Lāčplēša dienā skolā notika 

svinīgās līnijas, kā arī bērni 

devās uz Kara muzeju, kur locīja 

lentītes un varēja iekāpt dažādu 

valstu kara tehnikā. 

3.klašu skolēnu veiksmīgs 

starts Rīgas 40. vidusskolas 

matemātikas konkursā. 

Zelta uzvedības dienas jau otro 

reizi tika organizētas kristīgās 

mācības skolotājas Janas Butleres 

vadībā, kurā tika noskaidroti 

pieklājīgākie skolēni. 

Skaistus priekšnesumus skolēni 

bija sagatavojuši 18.novembra 

svētku koncertam. 
4.klašu skolēni  novembrī ieguva 

Atzinību konkursā “Pieskati 

uguni!”  

29. novembrī 9.b klases 

komandai bija iespēja piedalīties 

Rīgas pilsētas rīkotajā karjeras 

pasākumā 9. klašu 

skolēniem “Profesiju 

sīrups” Rīgas 25. 

vidusskolā. “Profesiju 

sīrups” ir iespēja skolu 

jauniešiem klātienē 

satikt dažādu profesiju 

pārstāvjus un darboties 

viņu vadītajās 

darbnīcās gan izjautājot 

par profesiju sev 

interesējošos 

jautājumus, gan veicot 

nelielu profesionāļa sagatavotu 

uzdevumu. Katra skola, piesakot 

savu komandu, uzaicina līdzi 

savu profesijas ekspertu, par 

kura profesiju pārējie dalībnieki 

nezina. 

30. novembrī 7.b klases 

komanda piedalījās Spicprāšu 

konkursā Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā. 

Skolas dejotāju koncerti 
tradicionāli notika Rīgas 

Sociālās aprūpes centrā 

„Mežciems” un Lapmežciema 

kultūras namā. Svētbrīdis 

22.decembrī. Tajā bērni tikās ar  

mācītāju un dziedāja kristīgās 

dziesmas. 

Aicinājām vecākus uz 

Ziemassvētku koncertu, kurā 

mēs dejojam un skaitījām 

dzejoļus.  

 

Veidoja Alans 
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Reportāžas no 
projektiem 

 

Projekta vadītāja : Vija Melne. 

Projektu nedēļas tēmas:  

1.”100 Latvijas upju 

raksturojums” - skolēni raksta, 

kur katra upe sākas, cik tā ir 

gara, kur beidzas un svarīgāko 

par upēm. 

2.“100 Latvijas skaistākas un 

iecienītākās tūrisma vietas” - 

daži  skolēni raksta par vietām, 

kurās ir bijuši un uz kurām 

gribētu aizbraukt, bet daži 

raksta par visiecienītākajām un 

skaistākajām vietām.  

3.“100 interesanti un savdabīgi 

vietu nosaukumi Latvijā” –  

šajā grupā bērni apskata 

visinteresantākos un 

neparastākos vietu nosaukumus 

Latvijā un tos iedala 3 grupās: 

ar meiteņu vārdiem, ar sieviešu 

vārdiem un dīvainie jeb 

savdabīgie, piemēram, desas, 

muļķi un daudzi citi.  

9.a un 9.b daži skolēni veido 

klases Gada grāmatas, 

Viņi tās veido  pie savas klases 

audzinātājiem. 9.a – Agnese 

Zommere, 9.b – Inese Lude. 

Viņi meklē informāciju, 

intervē vairākus skolotājus, 

visus datus apkopo Gada 

grāmatā.  

Projekta vadītāja : Agnese 

Zommere. 

Projektu nedēļas tēmas:  

9.a klases Gada grāmata. 

1.Viktorīna “Latvijai 100” 

kahoot.com vietnē – jāizdomā 

100 jautājumi par skolu ar 4 

atbilžu variantiem un pēc tam 

tie jātulko angliski. 

2.Viktorīna “Skolai 120”  

kahoot.com vietnē – jāizdomā 

100 jautājumi par skolu ar 4 

atbilžu variantiem un jātulko 

tie angliski. 

Projekta vadītāja: Aiva Klaipa. 

Projektu nedēļas tēma:  

Žurnāls Latvijas vēsturē 

“Latvijai 100” – 

šeit bērni veido 

žurnālu par 

Latviju, par tās 

vēsturi. 

Projekta vadītāja: 

Daina Bleive. 
Projektu nedēļas 

tēmas:  

1.“100 Latvijas 

dižākie ķīmiķi” – 

šajā grupā skolēni meklē 

informāciju par Latvijas 

dižākajiem ķīmiķiem un to 

sasniegumiem, un tad veido 

spēli par šo tēmu. 

2.“100 Latvijas dižākie 

biologi” – šajā grupā skolēni 

meklē informāciju par Latvijas 

dižākajiem biologiem un to 

sasniegumiem, un tad veido 

spēli par šo tēmu. 

3.“Aizsargājamie dzīvnieki” – 

šajā grupā skolēni meklē 

informāciju par Latvijas 

aizsargājamiem augiem, 

apkopo visu informāciju un tad 

veido spēli. 

4.“Indīgie augi” - šajā grupā 

skolēni meklē informāciju par 

Latvijas indīgajiem augiem, un 

tad veido spēli. 

Vēl bija daudz dažādu projektu, 

ko citi skolēni veica savu 

skolotāju vadībā. 
 

 

Lappusi veidoja Laura, Valērija 
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 Intervijas 
Tradicionāli skolas avīzē 

intervējam iemīļotus skolotājus, 

jaunos skolotājus un izcilus 

skolēnus. 
Intervija ar  Agnesi Zommeri: 

1.Cik gadus Jūs 

strādājat šajā 

skolā? 

– Strādāju jau 18 

gadus. Šī ir mana 

pirmā un arī 

vienīgā 

darbavieta. Sāku 

strādāt uzreiz pēc 

augstskolas pabeigšanas. 

2.Kurās skolās Jūs mācījāties? 

- Mācījos Engures vidusskolā un 

pēc tam Latvijas Universitātes 

Svešvalodu fakultātē. Studēju vācu 

valodas filoloģiju, tomēr šobrīd 

mācu angļu valodu. 

3.Vai Jums patīk strādāt šajā skolā? 

Kāpēc? 

- Jā, man patīk strādāt šajā skolā. 

Es esmu redzējusi skolas attīstību 

un pārmaiņas jau no 1999. gada. 

Tāpat arī bērnu izaugsmi un man 

patīk strādāt par skolotāju. Tāpat 

arī šīs skolas skolotāju kolektīvs . 

4.Vai bija vai ir vēlēšanās aiziet no 

šī darba? Kāpēc? 

- Dažreiz, kad rodas kādas grūtības, 

problēmas, šķiet, ka nekas vairs 

neizdodas un neviens nesaprot, 

tiešām rodas vēlme aiziet no darba 

skolā un sākt varbūt pavisam kaut 

ko jaunu un pilnīgi pretēju 

skolotāja darbam. Tomēr, kad viss 

nokārtojas, šīs nepatīkamās 

emocijas pazūd un atkal viss ir labi. 

5.Vai esat apmierināta ar savas 

klases sekmēm? Kāpēc? 

- Man šķiet, ka vienmēr jau var 

vēlēties vairāk un labāk. Tāpat arī 

ar manas audzināmās klases 

sekmēm. Tās pilnīgi noteikti varētu 

būt labākas! Sasparojieties!!! 

6.Vai laika gaitā ir mainījušās 

mācību metodes? Kā? 

- Ir ieviestas tehnoloģijas, kuras 

uzlabo un padara mācību stundas 

interesantākas un efektīvākas. Ir 

mainījušies paši skolēni un arī 

situācija un vide mums apkārt, 

tādēļ arī skolotāji domā, lai pēc 
iespējas labāk saviem skolēniem 

iemācītu nepieciešamās zināšanas 

un prasmes, kas viņiem būtu 

turpmāk nepieciešamas. Tas tad arī 

nosaka, ko un kā darīt stundās. 

7.Vai apmierināta ar atalgojumu 

šajā skolā? Kāpēc? 

- Cilvēks būtībā jau tiecas pēc kaut 

kā vairāk un labāka. Kurš var 

pateikt, kad būs gana? Kad būs 

pietiekami?  

8.Vai ilgi taisāties strādāt šajā 

darbā, kāpēc? Cik? 

- Nezinu, iespējams, tas varētu būt 

atkarīgs no dažādiem 

personiskajiem apstākļiem. Ja būs 

kādi ārkārtēji notikumi vai 

situācijas, tad par šo jautājumu arī 

domāšu, tomēr pagaidām neesmu 

plānojusi neko mainīt. 

9.Vai jūs gribētu mācīt kaut ko 

citu? Kāpēc? 

- Man labi padodas angļu valoda, 

vācu valoda un šo mācību 

priekšmetu mācīšana, tādēļ arī nav 

vēlmes mācīt ko citu.  

10.Vai grūti strādāt? Kāpēc? 

- Reizēm viegli, reizēm nē, jo 

reizēm bērniem negribas mācīties. 

Kā jau dzīvē tas ir, mēs visi esam 

dažādi un dažādi izjūtam apkārt 

notiekošo. Grūti strādāt, kad tu 

redzi, ka tavs darbs netiek 

novērtēts, netiek gūts prieks un 

gandarījums par padarīto. Tomēr 

tad, kad skolēni visu saprot, saņem 

labus vērtējumus, olimpiādēs iegūst 

godalgotas vietas, vai vienkārši 

pasaka, ka visu ir sapratuši un patīk 

mācīties, tad rodas spēks un 

darbaprieks, lai turpinātu.  

Intervija ar Aivu Klaipu: 

1.Cik gadus Jūs strādājat šajā 

skolā? 

– Jau 19 gadus. Pirmais mans darba 

gads šeit iesākās skolas 100. 

jubilejā 1998.gadā. 

2.Kurās skolās Jūs mācījāties? 

- 6 gadus mācījos Saldus rajona 

Jaunauces pamatskolā, kas atradās 

brīnišķīgā vietā, agrākajā muižas 

ēkā ar jauku parku apkārt. 5 gadus 

mācījos Saldus rajona Ezeres 

vidusskolā, kas arī bija muižas ēka 

ar noslēpumainu vietu, ko dēvēja 

par Klosterdārzu un parku pie 

skolas. Biju izlutināta apkārtnes 

ziņā, jo vienmēr bijuši plaši 
apvāršņi, ko apgūt. 4 gadus studēju 

Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā, 

kur ieguvu skolotājas kvalifikāciju. 

Prātā palikušas ziemas bez sniega 

un vējš, kā arī jūtamais jūras 

tuvums un Liepājas romantika. 

3.Vai Jums patīk strādāt šajā skolā? 

Kāpēc? 

- Skolā strādāt patīk. Ir patīkams 

kolektīvs un bērni. Katra diena ir 

kā jauns piedzīvojums, tas var būt 

gan labs, gan arī reizēm  ne tik 

labs. 

4.Vai bija vai ir vēlēšanās aiziet no 

šī darba? Kāpēc? 

- Tāda liela vēlēšanās nav bijusi 

nekad, citādi to būtu realizējusi.  

5.Vai esat apmierināta ar savas 

klases sekmēm? Kāpēc? 

- Daļēji, jo skolēni ir gudri, spējīgi 

un sekmes varētu būt augstākas. 

Tas viss ir tikai viņu rokās! 

6.Vai laika gaitā 

ir mainījušās 

mācību 

metodes? Kā? 

- Jā, vairāk 

mācību procesā 

tiek ieviestas 

metodes, kas 

prasa lielāku 

iesaistīšanos un 

atbildības sajūtu no skolēnu puses.  

7.Vai apmierināti ar atalgojumu 

šajā skolā? Kāpēc? 

- Skolotāju darbs vispār Latvijā 

varētu būt novērtēts augstāk, bet 

citādi tā ir konfidenciāla 

informācija. 

8.Vai ilgi taisāties strādāt šajā 

darbā? Kāpēc? Cik? 

- Pagaidām dzīve nav nesusi 

nepieciešamību pēc citiem plāniem. 

9.Vai jūs gribētu mācīt kaut ko 

citu? Kāpēc? 

- Jau laika gaitā esmu mainījusi 

vairākus pasniedzamos 

priekšmetus. Sākotnēji sāku strādāt 

kā sākumskolas skolotāja, tad 

vairākus gadus pasniedzu angļu 

valodu sākumskolas bērniem, vēlāk 

tika ieviests jauns mācību 

priekšmets – sociālās zinības, ko 

sāku mācīt mūsu skolā. Vienīgais, 

kas nav mainījies, tā ir vēsture, ko 

šajā skolā jau mācu 19 gadus, tikai 

atšķīrušās ir klašu grupas, kam tieši 

to pasniedzu. Agrāk vēsture bija 

jau 5.klasē. 
10.Vai grūti strādāt? Kāpēc? 

- Pavisam nelielas grūtības sagādā 

sabiedrības atbalsta un uzticības 

trūkums. 
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Šī mācību gada 
jaunie skolotāji 

Intervija ar Reini Krasovski 

1.Vai jums patīk mūsu skolā? 

Kāpēc?  

- Jā, jo te ir atsaucīgi kolēģi un 

izdevīga atrašanās vieta. 

2. Kāpēc izvēlējāties tieši 

mūsu skolu? 

- Jo tā atrodas  izdevīgā vietā 

un bija vajadzīgs sporta 

skolotājs. 

3.Vai jūs viss apmierina? 

Kāpēc? 

- Jā, jo ir labi sadalīta slodze 

un ir labas mācāmās klases. 

4. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

profesiju? 

- Jo vienmēr ir interesējis 

sports un viss notiekošais ap 

to. 

5. Kurās skolās jūs mācījāties? 

- Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolā, Latvijas 

Universitātē. 

6.Vai jūs strādājāt kaut kur 

citur? Kur? 

- Bērnu jaunatnes centrā 

“Daugmale”. 

7.Vai iepriekšējais darbs patika 

labāk? Kāpēc? 

- Šis darbs patīk labāk, jo 

vairāk saistīts ar sportu. 

8. Kādas bija jūsu sekmes 

skolas laikā? Kas padevās 

labāk, kas nē? 

- Padevās sports, vēsture un 

mūzika. Nepadevās fizika. 

 
Intervija ar Elīnu Ceļinu 

1.Vai Jums patīk mūsu skolā? 

Kāpēc? 

- Jā, jo šeit ir draudzīga 

atmosfēra. Man patīk 

kolektīvs, arī patīk bērnu 

attieksme pret mani un 

stundām. Vēl patīk, jo šeit ir 

daudz aktīvu pasākumu.  

2. Kāpēc izvēlējāties tieši 

mūsu skolu? 

- No vienas puses es aizsūtīju 

savu CV un mani aicināja. No 

otras puses es dzirdēju daudz 

labu atsauksmju. 

3. Vai Jūs viss apmierina? 

- Pārsvarā mani viss 

apmierina, bet gribētos vairāk 

atbildīgu attieksmi pret tiem, 

kas māca. Pārāk maz novērtē 

skolotājas darbu Latvijā. 

4. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

profesiju? 

- Jau no skolas laikiem mani 

interesēja literatūra un krievu 

valoda. Interesēja skolotājas 

darbs un patīk darbs ar 

bērniem. Mana skolotāja bija 

mans paraugs. 

5. Kurās skolās jūs mācījāties? 

- Rīgas 54. Vidusskolā un 

Latvijas universitātē. 

6. Vai Jūs strādājāt kaut kur 

citur? Kur? 

- Jā, bērnudārzā, tur man bija 

pirmā pieredze. Es tur 

nostrādāju 5 gadus. Es tur 

strādāju un paralēli sūtīju CV 

uz skolām un šajā mani 

pieņēma. 

7.Vai iepriekšējais darbs patika 

labāk? Kāpēc? 

- Jā, bet es gribēju profesionāli 

tālāk augt. Es gribēju 

paplašināt savu pieredzi. 

8. Kādas bija Jūsu sekmes 

skolas laikos? Kas padevās, 

kas nē? 

- Es esmu cilvēks, kam patīk 

humanitārie mācību 

priekšmeti. Man padevās 

valodas, bet nepadevās 

matemātika un fizika. Mans 

vidējais vērtējums bija ap 7,9. 

 
Intervija ar Veroniku Golubicku  

1.Vai Jums patīk mūsu skolā? 

Kāpēc? 

- Jā, patīk, jo ir ļoti atsaucīgi 

kolēģi, zinātkāri skolēni. Ir 

viegli strādāt. 

2. Kāpēc izvēlējāties tieši 

mūsu skolu? 

- Pirmkārt, laba atrašanās 

vieta, otrkārt, kad strādāju par 

pagarinātās grupas skolotāju, 

izlēmu palikt. 

3.Vai Jūs viss apmierina? 

- Jā, viss apmierina. Īpaši 

priecīga esmu par draudzīgu 

kolektīvu, kas liek justies brīvi 
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un nepiespiesti. Telpas ir 

gaišas un aprīkotas ar labu 

aprīkojumu, kas palīdz 

daudzveidot mācību procesu 

un izpausties. 

4. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

profesiju? 

- Domas par skolotāju bija jau 

kopš devītās klases, iespējams, 

to var pamatot ar vēlmi palikt 

skolā, taču gala izvēli izdarīju, 

mācoties ģimnāzijas pēdējā 

kursā, kad sapratu, ka šī 

profesija ir patiešām īstā tieši 

man. Lielu lomu izvēlē 

nospēlēja mana jaukā un 

zinošā sākumskolas skolotāja, 

kurai allaž esmu vēlējusies 

līdzināties. Un vispār - šī ir 

vislabākā profesija 

“meitenēm”. 

5. Kurās skolās jūs mācījāties? 

- Savas skolas gaitas es uzsāku 

Preiļu 1. pamatskolā, pēc 

devītās klases absolvēšanas 

devos mācīties uz Preiļu Valsts 

ģimnāziju. Studēt izvēlējos 

Rīgas Pedagoģijas un 

Izglītības vadības akadēmijā 

par sākumskolas un latviešu 

valodas skolotāju. Šobrīd 

studēju LU izglītības darba 

vadību maģistrantūrā. 

6. Vai Jūs strādājāt kaut kur 

citur? Kur? 

- Nē, šobrīd papildus nekur 

nestrādāju, lai gan šis bija tikai 

papildus darbs par pagarinātās 

grupas skolotāju, taču no 1. 

septembra šeit esmu arī 1. 

klases skolotāja. 

7. Vai iepriekšējais darbs 

patika labāk? Kāpēc? 

- Iepriekš trīs gadus nostrādāju 

par bērnudārza audzinātāju, 

taču tagad esmu savā profesijā, 

tāpēc šis darbs patīk labāk. 

8. Kādas bija jūsu sekmes 

skolas laikos? Kas padevās, 

kas nē? 

- Nekad neesmu bijis 

paraugskolēns, tāpat kā 

daudziem patika darīt blēņas, 

nekad nav padevusies 

matemātika, fizika un ķīmija, 

savukārt sportā un vizuālajā 

mākslā biju izcilniece, jo gāju 

gan Mākslas skolā, gan Sporta 

skolā.  

 
Intervija ar Kristīni Piņeginu 

1.Vai Jums patīk mūsu skolā? 

Kāpēc?  

- Jā, man ļoti patīk šī skola, jo 

skolā ir ļoti pozitīvi, draudzīgi, 

pretimnākoši, izpalīdzīgi gan 

kolēģi, gan skolēni. 

2. Kāpēc izvēlējāties tieši 

mūsu skolu? 

- Šajā skolā izvēlējos strādāt, 

jo biju dzirdējusi labas un 

pozitīvas atsauksmes. Skolas 

teritorija ir sakopta, skola ir 

mūsdienīga un piedāvā 

bērniem dažādas iespējas 

pilnveidoties. 

3.Vai Jūs viss apmierina? 

- Jā, šajā skolā mani viss 

apmierina, es šajā skolā jūtos 

brīvi, omulīgi, jo skolas 

kolektīvs rada ģimenes sajūtu. 

Skolotāji ir draudzīgi, mīļi un 

patiesi. 

4. Kāpēc izvēlējāties tieši šo 

profesiju? 

- Šo profesiju izvēlējos pirms 

pieciem gadiem un nevienu 

dienu man šī izvēle nav likusi 

pārdomāt, viss darbs ir 

notikumiem bagāts, radošs, 

jaunām iespējām bagāts, kā arī 

dod iespēju sevi pilnveidot. 

5.Kurās skolās jūs mācījāties? 

- Savas mācību gaitas sāku 

M.Brimmerbergas Pļaviņu 

vidusskolā, kur pabeidzu 

deviņas klases. Tālāk devos 

mācīties uz Rīgu apgūt 

ēdināšanas pakalpojumu 

speciālista profesiju. Pēc 

skolas beigšanas profesiju 

izvēle man mainījās, jo 

sapratu, ka man ļoti patīk 

bērni. Tā nu es izlēmu, ka 

došos mācīties uz Rīgas 

Pedagoģijas un izglītības 

vadības augstskolu. Tur 

mācījos piecus gadus un 

ieguvu bakalaura grādu. 

Nākotnē ir doma pilnveidoties 

un iegūt maģistra grādu.   

6. Vai Jūs strādājāt kaut kur 

citur? Kur? 

- Pirms sāku strādāt ar 

bērniem, vienu gadu strādāju 

rotaslietu veikalā, taču laicīgi 

sapratu, ka bērni man nav 

vienaldzīgi. Pirmā mana 

pieredze šajā jomā bija 41. 

pirmskolas izglītības iestāde, 

pēc tam strādāju vēl divos 

bērnudārzos, līdz nonācu šajā 

skolā. 

7. Vai iepriekšējais darbs 

patika labāk? Kāpēc? 

- Visi mani iepriekšējie darbi 

bija sirdij tuvi, taču darbs skolā 

man liek justies vislabāk un 

šajā darbā es jūtos pilnvērtīga. 

Droši varu apgalvot, ka šis 

darbs pagaidām ir mans 

sirdsdarbs un turpmāko laiku 

tas noteikti nemainīsies. 

8. Kādas bija Jūsu sekmes 

skolas laikos? Kas padevās, 

kas nē? 

- Sekmes skolas laikā bija ļoti 

dažādas. Bija dažādi kāpumi, 

kritumi. Vislabāk man padevās 

mūzika un latviešu valoda. Pie 

sirds negāja matemātika un 

sports. Šobrīd sports man ir 

ļoti svarīgs un lielisks 

papildinājums manā dzīvē. 

 

Veidoja Valentīns, Rolands 
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Intervija ar Druvi Jansonu 

(5. a klase). 

1. Kopš kuras klases 

mācies šajā skolā? –  Kopš 1. 

klases. 

2. Mīļākais mācību 

priekšmets? – Matemātika. 

3. Ar ko nodarbojies 

skolā un ārpus skolas? – Skolā 

darbojos matemātikas pulciņā 

un sporta spēlēs, bet ārpus tās 

nodarbojos ar hokeju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mīļākais skolotājs?  

– Agita Galzona. 

5. Vai tev patīk projektu 

nedēļa? Kāpēc? – Jā, man patīk, 

jo nav jāmācās un var darboties 

brīvāk. 

6. Raksturo sevi vienā 

vārdā? – Izpalīdzīgs! 

7. Cik un kādās 

olimpiādēs esi piedalījies, kā 

veicās? – Esmu piedalījies gan 

MMC, piedalos visās skolas 

olimpiādēs un esmu piedalījies 

44. atklātājā matemātikas 

olimpiādē. Visās skolas 

olimpiādēs es esmu ieguvis 1. 

vietu. Meridian olimpiādē bija 

8. vieta no 466 dalībniekiem, 

un atklātajā 44. matemātikas 

olimpiādē ieguvu Atzinību. 

 
Intervija ar Māru Aleksandru 

Māleri  (9.b klase). 

       1.Kopš kuras klases mācies 

šajā skolā ? – Šajā skolā mācos 

no pirmās klases. 

       2. Kur iesi mācīties 

nākamgad? – Nākamā gada 

plānus vēl dzīve parādīs, taču 

variants ir Rīgas Valsts 

2.ģimnāzija. 

       3. Mīļākie priekšmets/i ? 

Kāpēc? – Mani mīļākie 

priekšmeti ir latviešu valoda un 

literatūra, jo valoda un tās 

izkopšana man liekas svarīga 

un interesanta. Literatūras 

stundās ir interesanti uzzināt 

dažādu rakstnieku 

dzīvesstāstus un literatūras 

pasauli.  

       4. Ar ko nodarbojies skolā  

un ar ko ārpus tās ? – Skolas 

laiku pavadu, protams, 

mācoties un uzzinot daudz 

jauna. Kā jau vietā, kurā esmu 

tik lielu daļu dzīves, te veidojas 

liela daļa manas sociālās dzīves 

un daudzas labas atmiņas ir 

tieši no skolas dzīves. Ārpus 

skolas dejoju jauniešu deju 

kolektīvā „Austriņš”, ar 

kolektīvu piedalos dažādos 

pasākumos. 

       5. Cik un kādās olimpiādēs 

šajā mācību gadā esi 

piedalījusies, kā veicās? -  

Šogad esmu piedalījusies Rīgas 

pilsētas vēstures (3.vieta), 

latviešu valodas un literatūras 

(1.vieta) un mājturības 

olimpiādēs. 

       6. Kurš ir tavs mīļākais 

skolotājs/i? – Manas mīļākās 

skolotājas ir Ināra Krauja un 

Iveta Brokāne. 

       7. Ko tu novēlēsi mūsu 

skolas skolēniem, kad būsi to 

pabeigusi? Vai būs žēl? – 

Skolas skolēniem novēlu dzīvē 

atrast tās lietas, kas dara prieku 

un gandarījumu, kā arī turēties 

kopā ar cilvēkiem, kas ceļ uz 

augšu un iedvesmo darīt labas 

lietas. Un, ja uz brīdi aizmirsts 

savs ceļš, to vienmēr atkal 

atrast! 

Skolu beigt man būs žēl. Tām ir 

savs sākums un gals, dzīve iet 

uz priekšu, un no šīs skolas man 

pilns ar labām atmiņām un 

pieredzes. 

 

 

Veidoja Valērija, Laura 

 
Gatavojoties skolas jubilejai, aptaujājām skolotājus! 

Līdzīgi kā mums datu bāzēs ir jautājums “Ko es darītu, ja es būtu burvis?”, tāpat mēs šo jautājumu 

uzdevām skolotājiem! Skatāmies, cik reālas ir skolotāju vēlmes! 

 

A.Linde – Ja es būtu burvis, es vēlētos labāku skolēnu un vecāku attieksmi, vēlmi mācīties un plašākas telpas! 

A.Zommere – Ja es būtu burvis, es vēlētos labāku bērnu attieksmi, lai visi gribētu mācīties! 

I.Brokāne - Ja es būtu burvis, es vēlētos vairāk tehnoloģiju, planšetes, visiem datorus, katrā klasē interaktīvo 

tāfeli! 

D.Bleive - Ja es būtu burvis, es vēlētos lielas laboratorijas ar visu iekārtojumu tā, lai viss būtu ideāli salikts un 

būtu viegli strādāt! 

I.Treiliha - Ja es būtu burvis, es vēlētos labu skolēnu attieksmi pret mācībām! 

S. Vīksna - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai katram bērnam ir dators vai planšete! 
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I.Bergmane- Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai bērniem ir vairāk iespēju mācīties ārpus skolas! 

Anonīmi - Ja es būtu burvis, es vēlētos paklausīgākus bērnus, vairāk disciplīnas, lielāku atalgojumu, plašāku 

ēdienkarti, lai diena nesākas agri un, lai skolēniem vairāk motivācijas runāt svešvalodās! 

A.Kļaviņa - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai skolēni ar cieņu izturas pret pieaugušajiem, tai skaitā skolotājiem! 

Z.Baha - Ja es būtu burvis, es vēlētos nākt vēlāk uz darbu! 

A.Klaipa - Ja es būtu burvis, es vēlētos interaktīvās tāfeles, daudz materiālu un resursu! 

D.Priede - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai bērni būtu paklausīgāki! 

V.Muižniece - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai bērni nekautos, neapsaukātos, nestrīdētos, būtu paklausīgāki, 

un tad jau viss būtu labi! 

I.Krauja - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai bērni būtu paklausīgāki! 

V.Melne - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai būtu klusi starpbrīži, lai 1.klases nebļautu un neskraidītu, lai lielie 

bērni būtu arī klusi un mierīgi, lai būtu vieta meditācijai! 

I. Lude - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai nebūtu tādi bērni, kuri nespēj saprast matemātiku! 

A. Galzona - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai meitenes būtu paklausīgākas un nāktu dziedāt! 

R. Krasovskis - Ja es būtu burvis, es vēlētos, lai bērnu attieksme būtu labāka! 

Veidoja Valērija, Laura 

 

Tests par skolu 

1. Kuri bija skolas pirmie 

direktori? 

A. Rūdolfs Kenke 

un Aleksandrs 

Vencevska 

B. Jēkabs 

Vīnzarājs un 

Aleksandra 

Vencevska 

C. Rūdolfs Kenke 

un Alma Celma 

2. Skolas himnas vārdu 

autors? 

A. Daumants 

Reiters 

B. Sarmīte 

Duntava 

C. Velta Bērziņa 

3. Kurš ir veidojis vitrāžu 

virs skolas ieejas 

durvīm? 

A. Ansis Cīrulis 

B. Niklāvs Stunke 

C. Andrejs 

Pumpurs 

4. Kā sauc šo vitrāžu? 

A. “Skola” 

B. “No skolas” 

C. “Uz skolu” 

 

5. Kurā gadā tika atvērta 

Rīgas 11. pamatskola? 

A. 1898.gadā 

B. 1989.gadā 

C. 1889.gadā 

6. Kurā gadā skolai 

piešķīra Andreja 

Pumpura vārdu? 

A. 1837 

B. 1937 

C. 1947 

7. Kurā gadā skolas jaunā 

korpusa pamatos tika 

ievietota kapsula ar 

vēstījumu nākamajām 

paaudzēm? 

A. 2000.gadā 

B. 2005.gadā 

C. 2004.gadā 

8. Cik mūsu skolā 

strādājošajiem 

skolotājiem ir “Zelta 

pildspalva”? 

A. 2 

B. 3 

C. 5 

9. Kuriem skolotājiem ir 

“Zelta pildspalva”? 

A. Inese Lude, Vija 

Rasmane. 

B. Vineta 

Muižniece, 

Inese Lude, Vija 

Rasmane. 

C. Citiem. 

10. Kurš Latvijas 

prezidents/e uzrakstīja 

apsveikumu skolai 110 

gadu jubilejā? 

A. Valdis Zatlers 

B. Andris Bērziņš. 

C. Vaira Vīķe 

Freiberga. 

11. Kurā gadā skolai palika 

110 gadi? 

A. 2000.gadā 

B. 2008.gadā 

C. 2010.gadā. 

12. Kur atradās skola 

renovācijas laikā? 

A. Slāvu ielā 3 

B. Maskavas ielā 

197 

C. Maskavas ielā 

178 

Testa atbildes skatīt avīzes 

pēdējā lapā! 

Veidoja Valērija, Laura 
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Literārā lappuse 

 

Aleksandra Gailīte  

(2017. gada absolvente) 

Veltījums Manai Skolai 

Mana skola ir vieta, kur 

es esmu laimīga. Patiešām 

laimīga. Man tur ir perfekti 

draugi un klasesbiedri. 

Uzticamas draudzenes. 

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 manā skolā 

būtu izdevusies! 

 Mana skola man ir 

manas otrās mīļās mājas. Ar 

jaukiem skolotājiem un ar 

superīgām draudzenēm un 

klasesbiedriem. Un es zinu – 

pat ja man būtu iespēja tagad un 

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 – Riga International 

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 mana Andreja Pumpura 

Rīgas 11. pamatskola ir 

vislabākā! 

Lai arī kādi grūti mājasdarbi 

mani piemeklētu, es šeit esmu 

laimīga un jūtos labi. Un es 

turētos ar zobiem un nagiem, ja 

mani kāds sūtītu uz citu skolu 

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 man 

izskaidrot, kā izšūt šo 

dūrienu vai tamborēt to 

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! 

 

Santa 9.b 

Zīļuks un profesijas 

  Zīļuks par savu dzīvi 

Stiebru ciemā sūdzēties 

nevarēja. Nu jau bija pagājuši 

pāris gadi, viss bija attīstījies, 

kā arī māja un ciems bija palicis 

moderns. Katram kabatā 

atradās pa mobilajam 

telefonam un mājās pa 

televizoram. Stiebru ciemā 

darbojās pāris firmas: 

“Kamenītes Tehnoloģijas”, 

”Vardes Dubļu Spa”, kā arī 

”Skudriņu Saldumi”. Arī 

Zīļukam bija savs uzņēmums – 

“Zīļuka Cepurītes”, taču viņam 

neveicās tik ļoti kā pārējiem. 

Protams, var jau saprast, 

cepurītes taču nepārdosies tik 

labi kā tehnoloģijas. Ar laiku 

Zīļuka uzņēmums sāka 

bankrotēt, Zīļuks nepadevās, 

taču galu galā to nācās slēgt. 

Kādu laiku Zīļuks strādāja pie 

draugiem, taču saprata, ka tas 

nav tas, ko viņš vēlas. 

 Tā nu Zīļuks izdomāja 

doties uz Rīgu un meklēt laimi 

tur. Nonācis lielajā un daiļajā 

Rīgā, Zīļuks nezināja, uz kuru 

pusi doties. Tā viņš izmēģināja 

strādāt gan radio, gan televīzijā, 

gan teātrī, gan operā. Talantu 

viņam bija daudz, taču nekas 

viņam nesagādāja patiesu 

prieku. 

 Kādu dienu slimnīcā 

nonāca viņa draugs kukainītis 

un Zīļuks devās viņu apciemot. 

Slimnīcā Zīļuks ne reizi nebija 

bijis, taču tā viņu interesanti 

aizrāva. Pēc pāris dienu 

apmeklējuma Zīļuks nolēma – 

varbūt pamēģināt strādāt 

medicīnā? Tā nu viņš, ilgi 

nedomādams, devās studēt uz 

Rīgas Stradiņa Universitāti. Par 

laimi Zīļuks tika uzņemts un 

nākamo gadu laikā cītīgi 

izstudēja medicīnu. Zīļukam 

tas padevās labi, pat vislabāk 

no visiem viņa kursā! 

 Beidzot studijas viņš 

saprata, ka tomēr medicīna ir tā, 

kas viņu saista. Tā nu ilgi 

nedomādams, viņš nolēma, ka 

arī Stiebru ciemā jābūt kārtīgai 

slimnīcai. Nākamā gada laikā 

Stiebru ciemā jau sākās 

būvniecības darbi. Pa to laiku 

tika meklēts personāls. 

Gribētāju bija daudz, jo gada 

laikā Zīļuks bija kļuvis par labi 

atpazīstamu ārstu.  

 Slimnīca tika uzcelta un 

darbojās pilnā sparā. Zīļuks jau 

bija kļuvis par veiksmīgāko zīli 

vēsturē. 

 Nevienu brīdi Zīļuks 

neatteica palīdzēt saviem 

draugiem, jo, protams, viņš 

atceras gan to, kā draugi viņu 

izglāba brīdī, kad viņš jutās 

pavisam nelāgi par spīti viņa 

necieņai. Protams, arī nekad 

nedarbojās nelegāli, maksāja 

nodokļus un dzīvoja laimīgi. 

 

 

Apkopoja Sandijs 
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Skolas vēstures lappuses pārlapojot... 

Laiks līdz otrajam pasaules 

karam. F. Treilands-

Brīvzemnieks - Rīgas Tautas 

skolu inspektors - 1897.gada 

19.maijā sēdē pieprasīja 

Latgales priekšpilsētas bērniem 

skolu pie Jāņavārtiem. 

1898.gadā pilsēta nopirka no 

Celma un Bēma firmas 

grunsgabalu ar ēku par 1200 

zelta rubļiem. Rīgas 

11.pamatskola sāka darboties 

1898. gada septembrī. Sākumā 

bija tikai četras klases, strādāja 

četri skolotāji. 

Skolēni ar skolotājiem J. 

Šusteru, M.Spalvu, J. 

Vīnzarāju, J.Cīruli, J.Rudzīti 

1921. gadā 

Ziemassvētku pasākums 

ap1923. gadu. 

1934.gadā lika pamatus jaunai 

ēkai. No 1936.gada septembra 

mācības notika arī jaunajā ēkā. 

30.gados skolām tika doti 

Latvijā pazīstamu politisko vai 

kultūras darbinieku vārdi. Tā kā 

mūsu skolas skolēni, vecāki un 

darbinieki bija ziedojuši naudas 

līdzekļus A. Pumpura biedrībai, 

tad skola ieguva šī Latvijā tik 

pazīstamā dzejnieka vārdu. Tā 

1937.gada 17.janvārī notika 

Andreja Pumpura 

11.pamatskolas jaunās ēkas 

iesvētīšanas un vārda došanas 

svinības. Jaunās skolas ēkas 

arhitekts bija Jānis Rengarts, 

virs ieejas durvīm tika 

uzstādīta Niklāva Strunkes 

vitrāža "Uz skolu". Kāpņu 

telpu, zāles kroņlukturu un 

katedras ar Lāčplēša ciļņa 

griezumu metu autors bija 

mākslinieks Ansis Cīrulis.

 Skolas karogu 

1938.gada 11.novembrī, 

Lāčplēša dienā, pasniedza 

Andreja Pumpura biedrība. 

Skolas sienā ir iekalts Andreja 

Pumpura bareljefs ar vārdiem 

"Vēl mūsu tautiešos varoņi 

rodas". Bareljefs izgatavots 

par bijušo audzēkņu saziedoto 

naudu (600 Ls). To atklāja 

1940.gada 6.maijā. 

Skolas muzejā glabājas daudz 

vēlāk izgatavotais skolas 

makets, kā skola izskatījās 

1937. – 2005. gadā, kad tika 

sākta lielā renovācija. 

Kara un okupācijas laiks. Tas 

ienesa dažādas pārmaiņas 

skolas dzīvē. Bija laiks, kad 

Andreja Pumpura vārdu 

nedrīkstēja pieminēt skolā, taču 

sakrātie vēstures materiāli, 

bijušo skolotāju un audzēkņu 

atmiņas saglabājās. Šajā laikā 

tika noslēpts skolas karogs, bet, 

vecajiem skolotājiem aizejot 

mūžībā, tā atrašanās vietu vairs 

neizdevās noskaidrot.  

Skolā tika izveidotas pionieru 

un komjauniešu organizācijas, 

kuras veica skolēnu 

ideoloģisko audzināšanu. Taču 

pionieri darīja arī daudzus 

labus darbus. Piemēram, 

muzejā atrodamais Jāņa Raiņa 

pionieru vienības divgades 

“Pionieri Dzimtenei” plāns (60. 

gadu sākums) vēstī: 

1.Neviena otrgadnieka vienībā. 

2. Skolas telpas saglabāt tā, lai 

trīs gadus tās nebūtu jāremontē. 

3. Konkurss “Labākā klase 

sabiedriski derīgajā darbā”. 4. 

Katram skolēnam savākt 200 

kg metāllūžņu un 15 kg 

makulatūras. 5. 40 stundas 

nostrādāt celtniecībā vai jauno 

rajonu apzaļumošanā. 6. 

Turpināt šefību par 5. invalīdu 

nama pensionāriem. 7. Sniegt 

pašdarbības koncertus 

5.invalīdu namā. 8. Rūpēties 

par tuvējā parka un skolas 

teritorijas tīrību. 9. Noorganizēt 

pionieru dežūras bērnu rītu 

laikā pie kinoteātra “Udarņiks”. 

10. Katram pionierim izgatavot 

kādu noderīgu lietu skolai. 

Kādreizējas pionieru vadītajas 

Anitas Pozņakas atmiņas:  

“1964. gada rudenī sāku strādāt 

11. astoņgadīgajā skolā. Kopā 

ar skolas pionieru vienības 
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aktīvu, komjauniešiem, 

iesaistot darbā ikvienu pionieru 

pulciņu, paveicām dažādus 

skolas labiekārtošanas darbus, 

Organizējām sacensības. No 

jauna skolas 2. stāvā iekārtojām 

pionieru istabu, sklotāju istabu 

1. stāvā, direktores kabinetu. 

Pie skolas rudenī uzsākām 

akmensdārza ierīkošnu. Skolas 

vecajā ēkā palīdzējām 

bibliotekārei iekārtot 

bibliotēkas telpas; 

neatteicāmies palīdzīgu roku 

sniegt arī sanitārās istabiņas 

iekārtošanai. Labi strādāja 

pionieru vienībā 

internacionālais štābs. Katrs 

pionieru pulciņš gatavoja 

tautiskos tērpus lellēm, lai ar 

šīm “tautiskajām lellēm” 

parādītu mūsu valsts 15 

republikas. Pēc tam notika 

“draudzības festivāls”-pionieri 

rādija katras padomju 

republikas tautas dejas, 

dziesmas. Uz sarīkojumu toreiz 

uzaicinājām arī 33. 

astoņgadīgas (krievu) skolas 

pionierus. Interesanta bija 

tikšanās ar aktrisi Ausmu 

Kantāni. Ļoti aktīvi strādāja 

Sarkanā Krusta pulciņa biedri.  

 “Ir jau pienākuši gadi ar savu 

nostaļģiju, kad domājot par 

savu skolu prātā nāk vecā 

skolas ēka, kuras vairs nav. 

Mums kā b klases skolēniem 

tajā iznāca vairāk mācīties nekā 

a klasei, kamēr mūs beidzot 

apvienoja un nokļuvām jaunajā 

mājā. Bet vecā skoliņa ar 

savām karstajām krāsniņām un 

trīsvietīgajiem soliem silda 

sirdis joprojām. Pirmajā stāvā 

atradās klases un zooloģijas 

kabinets, kurā saimniekoja 

skolotāja Rozenberga. Otrā 

stāva vidū bija direktora 

Tannes kabinets. Aiz tā 

bibliotekāres Auziņas valstība. 

Vēl otrajā stāvā atradās viena 

klase, zobārstniecības un 

fizikas kabineti. 

   Fizikas kabinetā saimniekoja 

mūsu klases audzinātāja, 

matemātikas un fizikas 

skolotāja Helēna Žūniņa. 

Pateicoties viņai es turpināju 

mācības Rīgas Leona Paegles 

1. vidusskolā (tagad Rīgas 

Valsts 1. ģimnāzijā).  Skolotāja 

Žūniņa vislielāko sava laika 

daļu veltīja klases audzinātājas 

misijai. Ne reizi vien arī man 

bija ar viņu diskusija par savu 

uzvedību un attieksmi pret 

patiesām un pārprastām dzīves 

vērtībām. Nu ļoti man patika 

aizstāvēt klases palaidņus un 

viņu izstrādātos nedarbus. Un 

tā man iznāca ne vienu vien 

pēcpusdienu pavadīt fizikas 

kabinetā sarunās ar skolotāju. 

    Nebija viņai viegli 

audzināmie. Vairāki mūsu 

klases skolēni  nebeidza 7. 

klasi, bet aizgāja mācīties uz 

profesionāli tehnisko skolu 

pie pilsētas lopkautuves. 

Tad mūsu klases 

audzinātāju pēla pa 

laikrakstiem un sanāksmēm. 

Bet izlaidumā mēs skolotāju 

Žūniņu burtiski apbērām ar 

ziediem pateicībā par viņas 

rūpēm un paveikto.  

   Apprecējos es ar savu klases 

biedru Juri Vītumu. Viņš bieži 

mīlēja stāstīt gadījumu par 

futbola spēli laukumā aiz 

jaunās skolas. Jaunās skolas 

gaiteņa galā bija skolotāju 

istaba ar logiem uz visām 

pusēm. Un tā kādas 

pedagoģiskās padomes sēdes 

laikā vārtu vietā zēnu nejauši 

raidītā bumba caur stikliem 

nokļuva skolotāju istabā uz 

galda. Rezultātā uz vietas tika 

pieņemts lēmums dažiem 

aktīvākajiem futbolistiem uz 

liecības kārtībā ielikt ne to pašu 

labāko atzīmi.”, atceras Maija 

Vītuma, 1964. gada  

absolvente.   

  

Skolotāji 1960. gadā.   

Viņas stāstījumam pievienojas 

skolotāja Vija Rasmane: 

“Manā pēdējā pamatskolas 

klasē bija 15 meitenes un 2 

zēni, jo trešais puisis 

pāraudzināšanas nolūkos 

8.klasē tika pārcelts uz paralēlo 

klasi.  

Man pamatskolā ļoti  patika 

sporta stundas, jo visu, ko 

vajadzēja stundās veikt, bez 

grūtībām varēju izdarīt. Patika 

un padevās kopumā visi 

mācību priekšmeti, grūtāk 

sākumā veicās ar krievu 

valodu, jo, sākot mācīties 

3.klasē (pirms tam mācījos 

Brocēnos), krievu valodu 

mācīja skolotāja bez latviešu 

valodas zināšanām.  Patika 

matemātika (sk. S.Šlakāne) , 

interesēja fizika (skolotāja 

H.Žuniņa), padevās latviešu 

valoda (sk. V.Rozīte un 

Ņ.Šmite). Skolā ļoti interesanti 
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bija ārpusstundu pasākumi. Tā 

kā skolā darbojās Dramatiskais 

pulciņš, kuru vadīja skolotāja 

Ilga Pansova, skolā ik gadu tika 

iestudēta un parādīta kāda luga: 

“Maija un Paija”, “Trīs 

sivēntiņi” u.c. (aizejot pensijā, 

skolotāja  izdeva dzejoļu 

krājumus – esmu piedalījusies 

I.Pansovas dzeju lasījumos 

Juglas bibliotēkā un E. Smiļģa 

muzejā). 

Skolā ļoti aktīvi  darbojās 

Sanitārā krusta pulciņš, kuru 

vadīja sk. E. Zvirgzda. Skolas 

zālē  tika organizētas 

sacensības  pirmās palīdzības 

sniegšanā, pārsiešana, u.c. Par 

aktīvu darbu pavasarī tika 

rīkotas ekskursijas uz Igauniju, 

Lietuvu (atceros divu dienu 

ekskursiju uz Viļņu, jo braucu 

māsas vietā, kura bija lauzusi 

kāju). 

Skolā darbojās Jauno 

naturālistu pulciņš, kuru vadīja 

skolotāja A. Rozenberga. 

Skolai bija savs skolas lauciņš, 

kur vasaras periodā skolēni 

strādāja praksi - raka, ravēja, 

stādīja u.c. (sākumā Zvirgzdu 

salā, bet vēlāk Rēzeknes ielā -

pāri Dārzciema ielai).  

Pirms rūpnīcas “Sarkanais 

kvadrāts”, kur bija arī 8. 

tramvaja galapunkts, uz 

Daugavas pusi pletās 

dārzniecības lauki (atceros, 

lauku ar sīpoliem), bija 

lecektis, siltumnīcas, kur mēs 

arī strādājām: ravējām, 

piķējām,... . 

Skolā vienmēr, cik atceros, 

darbojās Tautisko deju pulciņš 

(vadītāja A. Mundrā). 

Pēdējā mācību gadā 

pamatskolā darbojās moderno 

deju pulciņš, bet sākumskolas 

skolēniem tika piedāvāts baleta 

pulciņš (vadītāja  baletdejotāja 

V. Straume). 

Krāšņi bija Jaungada pasākumi  

skolā – priekšnesumus sniedza 

skolēni, bet pēc tam  masku 

balles, loterijas, rotaļas un dejas 

(dejoja gan skolēni, gan 

skolotāji). 

Skolā viesojušies rakstnieki: Ž, 

Grīva, M.Birze, u.c.; mūziķi  un 

mākslinieki : E. Pakule, E. 

Zvirgzdiņa, V. Davidone u.c. 

Rudeņos un pavasaros skolēni 

devās ekskursijās: Kokneses 

pilsdrupas, Staburags, Pērses 

ūdenskritums, E.Birznieka 

Upīša memoriālais muzejs, u.c. 

un pārgājienos. 

Ziemā uz slēpēm devāmies pāri 

Daugavai uz Katlakalnu. 

Skolā tika organizētas  skolēnu 

dežūras:  klasē, skolas gaiteņos, 

skolas ģērbtuvē un ēdamzālē 

(dienas garumā, īpaši garšīgi 

bija skolas pavāres piektdienās 

ceptie pončiki ar ievārījumu). 

Sistemātiski skolā  tika 

organizētas Sanitārās dienas, 

uzpostas klases un skolas 

gaiteņi. 

Ļoti aktīvi pēc stundām 

piedalījāmies  metāllūžņu un 

makulatūras vākšanā. 

Tā kā skolā bija malkas apkure, 

piedalījāmies malkas kraušanā 

šķūnī.” 

 
1982. gada izlaidums. 

Kā laikmeta liecība par šiem 

gadiem skolā palicis panno – 

kur attēloti pionieri. 

Renovācijas laikā bija doma to 

demontēt, bet ar skolas 

direktores R. Lindes ieteikumu 

tas tika saglabāts, lai arī 

absolventi varētu gremdēties 

atmiņās par skolas laiku. Tajā 

laikā šī gaiteņa daļa bija 

pionieru istabas sastāvdaļa. 

Atmodas laiks.  1988.gadā 

skolotāji un vecāki kopā ar 

Rakstnieku Savienību panāca 

skolas nosaukuma atjaunošanu. 

Tā 1988.gadā 13.novembrī 

svinīgi tika piestiprināta skolas 

plāksne ar Andreja Pumpura 

vārdu. 

1991. gads skolas dzīvē 

tāpat kā citur Latvijā sākās ar 

traģiskajiem notikumiem, 

barikādēm. No toreizējiem 

skolotājiem tikai retais vairs 

strādā skolā, tomēr aptaujājām 

skolotājas, kurām bija katrai 

savs stāsts par šo laiku. Ilze 

Bērziņa stāsta, ka tajā laikā 

strādāja gan skolā no rītiem, 

gan pēcpusdienās – P.Stradiņa 

slimnīcas rentgena kabinetā, 

tāpēc viņai šis laiks 

izgaismojies gan no skolas, gan 

slimnīcas viedokļa. Protams, ka 

slimnīcā šķitis vēl smagāk, jo 

neviens jau nezināja, kas būs 

tālāk. Barikāžu nedēļā skolas 

bērniem bija slēgtas, tāpēc 

skolotāji varēja iesaistīties 

dažādos pasākumos pēc savas 

izvēles. Ilze atceras, ka smagā 

tehnika bijusi izvietota arī uz 

toreizējā Stahanoviešu tilta, un 

ka viņa nesusi maizītes tur 

dežūrējošajiem vīriem. Bet 

vissmagākais, protams, ir bijis 

20. janvāris, kad, braucot mājās 

no slimnīcas, viņa uzzinājusi 

par traģisko apšaudi 

file:///C:/9ar
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Bastejkalnā. Savukārt, Vija 

Rasmane kopā ar kolēģēm 

Daigu un Martu devušās uz 

Zaķusalu, bet Vineta 

Muižniece aizstāvjiem 

gatavojusi un nesusi ēdamos. 

Inese Lude kopā ar saviem tā 

laika kolēģiem devās uz Doma 

laukumu pirmdienā un arī 

otrdienā, taču ap 11.00. rācijā 

tika lūgts sievietēm atstāt 

Doma laukumu, jo bija 

aizdomas par fizisku 

uzbrukumu. Un pēc barikāžu 

laika skolās bija tāds savāds, 

kluss noskaņojums. Nevarēja 

zināt, kas būs tālāk. “Atceros, 

devos uz skolas ēdnīcu, kad 

mani panāca mana toreizējā 

direktore un čukstēja: 

“Zvaigzne (operators Gvido  

Zvaigzne) miris...””, piebilst 

Inese. 

Brīvās Latvijas laiks. Sākoties 

šim periodam, skolotāji un 

skolēni jūtas brīvi savā zemē. 

Vērojams uzplaukums visās 

dzīves jomās. Tiek veidotas un 

izmantotas jaunas mācību 

grāmatas, īpaši vēsturē, latviešu 

valodā, ģeogrāfijā, beidzot ir 

iespēja uzzināt patiesās 

vēstures lappuses, par kurām 

daudzas ģimenes baidījās runāt. 

Latviešu valodā vairs nav 

jāskata dzejoļi, veltīti “lielajam 

Ļeņinam”. Ir likvidētas 

pionieru un komjauniešu 

organizācijas. 1998.gadā skolas 

100 gadu jubilejā tika iesvētīts 

jaunais skolas karogs, kuru 

atjaunoja identiski pēc vecajām 

fotogrāfijām. 2005. gadā tika 

sākta vērienīgā skolas ēkas 

rekonstrukcija, kad tika 

nojaukts skolas vecais korpuss, 

kura vietā uzcēla tagadējo 

sākumskolas korpusu. Arī 

skolas vēsturiskā ēka tika 

pārbūvēta un paplašināta, gan 

pieceļot piebūves, gan 

izbūvējot bēniņus. Tāpat tika 

uzcelta liela un moderna sporta 

zāle.  

Skola tika atklāta 2007. gada 3. 

septembrī. 

2008. gadā plaša intervija ar 

skolas direktori publicēta 

žurnālā “Māja”. Lūk, neliels 

fragments! 

Skolotāji 2013. gadā. 

Līdz ar svētku pasākumiem 

neizpaliek arī skolas tradīcijas: 

skolā līdz ar 1. septembri, 

Ziemassvētkiem, Lieldienām 

un citiem svētkiem un 

atzīmējamām dienām ir 

veidojušās tradīcijas, kas cieši 

sasaucas ar latviešu dzejnieka 

Andreja Pumpura vārdu. “Mēs 

vienmēr braucam Dzejas 

dienās, 22. septembrī, uz 

dzejnieka kapavietu. Citu gadu 

braucam arī uz Lielvārdes 

muzeju, un ekskursijās mēs 

vienmēr iekļaujam Lielvārdi un 

apkārtni,” stāsta R. Linde. 

Andrejs Pumpurs kādreiz bijis 

virsnieks, tāpēc 11. novembrī, 

Lāčplēša dienā, skolā tiek 

aicināti latvieša karavīri un 

virsnieki, kuri stāsta par savu 

profesiju, gan par grūtībām, 

gan romantiku, kas saistīta ar 

karavīra dzīvi, sniedzot 

patriotismu audzināšanā un 

raisot interesi par dzimtenes 

mīlestību un tās aizstāvību. 

Kā neatņemama tradīcija ar 

savu vēsturi ir arī skolas deju 

kolektīva “Pumpurēni” 

darbība. Kolektīvam ir augsti 

rezultāti un tas piedalās gan 

pilsētas, gan rajona skatēs un, 

protams, arī skolēnu deju 

svētkos. Renāte Linde ne tikai 

pilda skolas direktora amata 

pienākumus, bet uzņēmusies 

arī deju kolektīva vadīšanu.  

Pēdējos gados skolas 

skolēni un skolotāji nesuši 

skolas vārdu dažādās jomās – 

gan pašdarbībā, gan mācību 

olimpiādēs, skolotāji saņēmuši 

dažādus apbalvojumus – gan 

par mūža ieguldījumu, gan 

“Zelta pildspalvas”. 

Daudzi skolotāji – skolas 

absolventi ir strādājuši skolā, 

pieci no viņiem to turpina arī 

tagad: 

Renāte Linde 

Vija Rasmane 

Ilze Treiliha 

Zane Kalniņa 

Diāna Moškarina. 

 

 

 

Veidoja Ivo, Alans 
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Skolēnu raitais dejassolis 
Jau no pašiem skolas 
pirmsākumiem skolā bija lielā 
cieņā viss, kas saistīts ar nacionālo 
pašapziņu, tādēļ arī vienmēr tika 
mācīts tautiskais deju solis. 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, Gunta 
Fridrihsone. 
 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. 
2017. gada aprīlī skolas deju 
kolektīvi ar izciliem panākumiem 
piedalījās III Rīgas izglītības deju 

svētku lielkoncertā “Trejdeviņi 
gaismas tilti”. Tajā piedalījās 
dejotāji no 55 Rīgas izglītības 
iestādēm, to tautas deju kolektīvi, 
gandrīz 4000 dejotāju, kopumā 70 

kolektīvu vadītāji. 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: 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 Ilstere, 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 Mārtiņš Pēdājs un 
Monta Ilstere. 
Koncertmeistares Agita 
Galzona, Gunta Fridrihsone un 
Skaidrīte Daugule. 

        Sagatavots sadarbībā ar skolas direktori Renāti Lindi 
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Matemātiķu guvums 
Tāpat kā deju pasākumos, arī matemātikas valsts pasākumos mūsu skolas skolēni guvuši ievērojamus 

panākumus.  Valsts Atklātajā matemātikas olimpiādē pēdējo 10 gadu laikā ir iegūtas 15 medaļas un 11 

Atzinības, komandu sacensībās iegūtas 10 balvas. Olimpiāžu laureātu vārdi un pulciņa “Pumpurs” rezultāti  

redzami tabulā. (Apkopoja Inese Lude) 

Gads 1.vieta 2. vieta 3.vieta Atzinība Jauno 

Matemātiķu 

klubs 

Profesora 

Cipariņa 

klubs 

2009. Rihards 

Lapsa 

     

2010.   Ieva Žuravska Ingmārs Viktors 

Zaicevs 

Atzinība  

2011.  Sanija 

Smildziņa 

Ieva Žuravska Daniels Dijevs 2. vieta  

2012.  Eduards 

Lapiņš,  

Toms Bude 

Sanija Smildziņa Zlata Pavlova, 

Elīna Evelīna 

Puķīte 

1. vieta  

2013.   Emīls Beļinskis, 

Madara Krūmiņa 

Arturs 

Kosparenko, Ieva 

Žuravska 

3. vieta  

2014.   Eduards Lapiņš Emīls Beļinskis, 

Arturs Kosparenko 

2. vieta  

2015.   Eduards Lapiņš  Atzinība Atzinība 

2016.  Arturs 

Kosparenko 

Bernārs Kažoks  Atzinība Atzinība 

2017.   Sandijs Rakstiņš, 

Rolands Zelmanis 

Druvis Jansons, 

Ivo Ralfs Ivanovs, 

Valentīns 

Koposovs 

3. vieta  
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Joki par skolu 
Skolotāja sarkastiskā tonī jautā 
Pēterītim: Vai tu man varētu 
paskaidrot, kāpēc sacerējums, 
kuru tu man nodevi vakar, vārds 
vārdā atbilst tava brāļa pagājušā 
gada sacerējumam? 
- Kas tur tāds dīvains, 
skolotāj? Mums ir viena māsa. 
 
Stundu laikā klasē ienāk Jānītis ar 
apsaitētu galvu. Nokaitinātā 
skolotāja jautā: 
- Nu, kas tad notika šoreiz? 
- Es izkritu no piektā stāva. 
- Un ko, lidoji veselas divas 
stundas? 
 

Jūs uzrakstījāt diktāta pēdējo 
teikumu. Kas jāliek galā? 
- Desmitnieks! 
 

Pēterīt! Kurš priekšmets skolā 
tev visvairāk nepatīk? 
- Klases žurnāls! 
 
- Pēteift! Kurš priekšmets 
skolā tev visvairāk patīk? 
- Fizikas skolotāja jaunais 
telefons! 
 
Skolotāja pēc stundām cīnās ar 
nesekmīgajiem: 
- Kāds tas ir laiks: “Viņš tīra, 
viņa tīra, tu tīri...”? Pēterītis 
domīgi: 
- Vajadzētu būt pirmssvētku... 
 
Kurš izlasīja “Zaļo zemi”? 
- Ko, vai to vajadzēja izlasīt? 
- Protams! 
- Njā! Es to pārrakstīju... 
 
Dialogs klasē: 
- Pēterīti, kāpēc tavā diktātā ir 
tukši laukumi? 
- Tā, skolotāj, ir vieta reklāmai. 
 
Kāda nesekmīga skolnieka 
vecākiem skolotāja paziņo 
matemātikas kontroldarba 
rezultātus: 
- Man jums ir divi jaunumi - labs 
un slikts. 
- Labs? Dīvaini... un kāds tad tas 
ir? 
- Špikerus viņš nav izmantojis... 

 
Skolotāja ieiet klasē un saka: 
Pirms es jums visiem salieku 
divniekus, uzrakstīsim 
kontroldarbu!!! 
 

Matemātikas skolotājs, ieskatoties 
kāda skolnieka burtnīcā, dziļi 
pārsteigts par pārgudrajiem 
secinājumiem, saka: 
- Avotiņ, viens no mums laikam 
ir nojūdzies! Nākamajā dienā 
Avotiņš skolotājam uz galda 
noliek aploksni. 
- Kas tas ir? 
- Skolas ārsta zīme, ka es esmu 
normāls. 
 
Jānīt, kā tev patika peldēšanas 
nodarbība? 
- Labi, tikai bija mazliet vēsi 
- Es jau tev teicu, ka vajag 
siltāk apģērbties...  
 
Svētdienas skolas skolotāja jautā: 
- Mazs, pūkains ar kuplu asti, lēkā 
no koka uz koku Kas tas ir? 
Neviens neceļ roku. Skolotāja 
uzvedinoši jautā -Jānīt, tu taču zini, 
kas tas ir? 
Jānītis samulsis: 
-Та varētu būt vāvere, bet, tā kā to 
jautājāt jūs, tad jau būs Jēzus. 
 
Jānītis: 
-Skolotāj, ej jūs mīlu! 
Skolotāja: 
-Man nepatīk mazi bērni! 
-Lūdzu, skolotāj, bērnu mums 
nebūs! 
 
Dabas zinību stundā skolotāja 
jautā: 
-Kāpēc stārķi ziemā lido uz 
Āfriku? 
-Skaidrs, arī nēģeriem vajadzīgi 
bērni! 

 
Skolotājs: -Kā sauc dzīvas būtnes, 
kas var dzīvot gan uz zemes, gan 
ūdenī? 
-Jūrnieki, skolotāj! 
 
-Kāpēc tu nokavēji skolu? 
-Ievēroju ceļazīmes! 
-Kādas ceļazīmes? 
-Uz ielas bija rakstīts: "Samaziniet 
ātrumu, tuvojas skola!" 
 
Skolotājs prasa čukčam: 
Saki, lūdzu, - kura tauta ir 
visneapķērīgākā? 
Čukča domā, domā un tad saka: 
Bet mēs labāk dejojam... 
 
- Ievēro, dēliņ, tikai muļķi ir 

par kaut ko pilnīgi pārliecināti! 
- Vai tu esi par to pilnīgi 
pārliecināts? 
-Jā! 
 
Jānītis met monētu. 1. septembri: 
Ja būs cipars iešu uz diskotēku, ja 
ģerbonis - satikšos ar draugiem. 
Bet, ja būs maliņa, iešu uz skolu. 
 
Skolas jubilejā Jānītis: “Skolotāj, 
jūs gan pa šiem 20 gadiem esat 
stipri izmainījusies! Labi vien, ka 
pēc kleitas pazinu!” 
 
No fotokompānijas atvestas klašu 
fotogrāfijas, skolēni kopā ar 
skolotāju tās aplūko. Skolotāja: 
“Pēc 20 gadiem varēsiet šīs bildes 
skatīties un teikt, redz, Jānītis 
tagad ir ārsts, Anniņa – 
zinātniece”.  Jānītis: “Jā, un mēs 
tad teiksim “Šī skolotāja arī bija 
jauka, bet viņa diemžēl jau ir 
mirusi...” 
 
Pēterītis: “Vecmāmiņ, nesaprotu 
mājas darba uzdevumu 
matemātikā!” 
Vecmāmiņa: “Kāds uzdevums?” 
Pēterītis: “Pionieri savāca 100 kg 
makulatūras, komjaunieši – par 
400 kg vairāk... Nu es nesaprotu, 
kas ir tie ir – pionieri un 
komjaunieši?” 
 

     Veidoja Sandijs 

Atbildes testam par skolu. 1. A; 2. B; 3. B; 4. C; 5.A; 6. B; 7. B; 8.B; 9. B; 10.A; 11.B; 12.A. 
Avīzi veidoja: Laura Greivule, Valērija Meinardte, Rolands Zelmanis, Valentīns Koposovs, Alans Lembergs, Ivo Ralfs Ivanovs, 

Sandijs Rakstiņš. Skolotāja konsultante – Inese Lude 

Foto – I. Lude, A. Linde, L. Greivule, R. Zelmanis, no skolas muzeja un personiskiem arhīviem. 


