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Direktores sveiciens jaunajā mācību gadā 
Cienījamie skolotāji, skolas darbinieki, skolēni un vecāki! 

Septembris ir klāt… ar dzestrajiem rītiem, kad zāle rasā mirkst, kad dārzā āboli krīt 

un kā basketbola bumbas aizlēkā paslēpties zālē, un, kad sienāži dzied pēdējo vasaras 

dziesmu. Gaisā jūt asteru, dāliju un gladiolu rudenīgo smaržu. Un ir laiks doties uz skolu. 

Sirsnīgi sveicu visus jauno 2019./2020. mācību gadu uzsākot! Lai saulains un 

līksms ir 2. septembris! Lai jaunajā mācību gadā visiem pedagogiem ir zinātkāri, atsaucīgi 

un izdomas bagāti skolēni un gandarījums par darbu! Lai visiem skolēniem ir zinoši, 

saprotoši un radoši pedagogi! Lai vecākiem ir izturība, sapratne un prieks par savu bērnu 

paveikto! Lai skolas saimnieciskajam personālam ir veselība, izturība un spēks! 

Pasauli sev apkārt mēs veidojam ar savām domām. Domāsim gaišas un priecīgas 

domas, mīlēsim sevi un citus! Darīsim labāko iespējamo un ticiet – viss mums izdosies!  

Lai mums visiem pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem 

darbiem jaunajā mācību gadā! 

Direktores vietnieces Ilzes Bērziņas ceļavārdi 
Pirms 60 gadiem Neils Armstrongs izkāpa uz Mēness un ieraudzīja mūsu 

planētu tikvien kā spožu pērlīti bezgalīgajā visuma telpā. Viss maina savu nozīmi un 

nozīmīgumu, ja to aplūkojam no attāluma vai ar laika distanci. Lai šajā mācību gadā 

jums visiem redzīgas acis, atvērti prāti un sirdis, lai pārliecība un ticība, ka viss šodien 

paveiktais ir pakāpiens uz būtisko nākotnē! 

Direktores vietnieces Kristīnes Dītrihas novēlējums 
Rīts mostas ar rudens ziedu smaržu, gājputnu klaigām, vēstot jaunu sākumu 

skolas gaitām. Kā mazas skudriņas tek uz lielu pūzni, tā Andreja Pumpura Rīgas 

11.pamatskolas bērni dodas uz pirmo skolas dienu. Kāds kāpj skolas zinību kalnā 

priecīgs – pirmo reizi, kāds satrauktu sirdi, jo pavasara izskaņā jāsaka ardievas šai 

mīļajai skolai. Visiem ir sācies jauns darba cēliens.  

Vissirsnīgākie sveicieni jums jaunajā mācību gadā, kad prieks un cerības mijas 

ar satraukumu! Lai prieks un izturība zināšanu gūšanas un došanas ceļā, lai gandarījums 

par paveikto darbu! Novēlu sastapt jaunus draugus, domubiedrus un rast jaunas idejas!  

Lai visiem kopā izdodas ražens gads! Lai sasniedzam mērķi, lai izcīnām 

uzvaras, lai ir labskanīgs un prieku nesošs jaunais mācību gads! 

 

Avīzi veidoja Inese Lude, redaktore Kristīne Dītriha 



 

Ziņas 
Mācību gada pēdējos mēnešos skolā notika dažādi pasākumi.  

*Liels pārbaudījums skolai bija kārtējā akreditācija, taču viss izdevās ļoti labi 

un ar labiem rezultātiem skolas izglītības programmas tika akreditētas 

turpmākajiem 6 gadiem. 

* Klasēs norisinājās Mātes dienas pasākumi. Tāpat skolēnu vecāki varēja 

aplūkot skolēnu radošo darbu izstādi. 

*Maijs – ekskursiju laiks. Dažādas ekskursijas, kurās skolēni ne tikai 

izklaidējās, bet arī guva iespaidus par dažādām profesijām. 8.a klase un 

skolēnu pašpārvaldes grupa devās uz dzīvnieku patversmi, lai nodotu 

ziedojumus. 

* Aprīlī un maijā skolēni piedalījās 2 atklātajās valsts mēroga olimpiādēs – 

matemātikas un datorikas, kur guva panākumus. Skolas deju kolektīvi un 

ansambļi piedalījās skatēs, arī iegūstot augstus rezultātus. 

* Skolā notika tradicionālais Toršu konkurss. 

* Tradicionāli maija un jūnija mēnesī notika Olimpiešu kliņģeris, Pēdējais 

zvans, 4. un 9. klases izlaidumi, mācību gada noslēguma pasākumi.  

* Šajā mācību gadā visi 9. klašu skolēni sekmīgi nokārtoja noslēguma 

eksāmenus. 

* Skolēni piedalījās “Bērnu žūrijas” darbā. 

* Projektu “Skolas soma” un  “PumPurs”  ietvaros klases apmeklēja teātru 

izrādes, ražošanas uzņēmumus un muzejus. 

* Skolā notika “Zelta uzvedības nedēļa”, kurā galveno balvu ieguva 1.a un 5. 

a  klase. 

Par ekskursijām un ZZ čempionātu – 

raksta mūsu lasītāji 
“Mācību gada beigās notika visiem zināmā ZZ čempionāta 13. 

sezona, šis bija jau 2. gads kad mēs ar 

klasi tur piedalījāmies. Protams visi zina 

par grandiozo finālu, bet sākumā vienmēr 

ir online mājasdarbs un pusfināls, kas ir 

tikpat svarīgi ka fināls. Tomēr, klasei 

sadarbojoties,  mēs tikām arī uz finālu. 

Diena bija piepildīta ar dažādiem 

radošiem uzdevumiem un izklaidēm, bet kaut mēs centāmies cik spējām,  mēs 

neko neuzvarējām.” Tā par čempionātu stāsta Sandijs 8.b. 

“Interesanti gada noslēgums 

noritēja 1. a klasē:  pēc āra nodarbības mājturībā bērni veidoja kolāžu no dabas 

materiāliem, Māmiņdiena,  lasīšanas stunda ārā, klases vakars uz skolas 

jumta,  Zvana svētki, pavasara 

ekskursija   "Ciemos pie 

dzīvniekiem". - tā sk. Rasma. 

Daži  foto no 4.klašu 

noslēguma pasākuma un  4.a 

pavasara ekskursijas Liepājā. (sk. 

Inese S.) 

“Ar klasi devāmies ģeoloģiskā ekspedīcijā kopā ar  tēti ( ģeologu) Ģirtu, 

kurš mūs izvadāja pa Balto kāpu, mācīja darboties ar kompasu, noteikt smiltīm graudu lielumus 

un orientēties kartē. Piedalījāmies Rīgas Satiksmes izglītojošās filmas tapšanā! Skolēni pierādīja 

savas izcilās zināšanas par uzvedību sabiedriskajā 

transportā, izspēlējot dažas situācijas. Ģimeņu pikniks. 

Mums ir tradīcija - pēdējā maija svētdienā doties piknikā. 

Šoreiz devāmies uz Vienkoču parku, kur skolēniem bija 

piedāvāta iespēja izbaudīt dārgumu meklēšanu mežā, 

izmantojot iepriekš apgūtās prasmes darboties ar karti! 

Vēlāk visi kopā baudījām pikniku!” raksta sk. Veronika.  
 



 

Olimpiāžu rezultāti 2018./2019.m.g. 
Olimpiādes Skolēni Iegūtā godalga Skolotājs 

Rīgas pilsētas fizikas 69. olimpiādes 2. 

posms 9. - 12. klasēm 

Arturs Ļipatovs 3. vieta Vija Rasmane 

 Rūdolfs Beļickis 3. vieta Vija Rasmane 

Rīgas pilsētas vēstures 25. olimpiādes 2. 

posms 9. - 12. klasēm 

Estere Kažoka 2. vieta Aiva Klaipa 

Matemātikas valsts 69. olimpiādes 2. 

posms 5.-8.kl. 

Širlija Una Svece 1.vieta Inese Lude 

 

Druvis Jansons 1.vieta Ilona Cepurīte 

Roberts Lisovskis 1.vieta Agafija Buša 

Sandijs Rakstiņš 1.vieta Agafija Buša 

Emīls Aksels 

Bergmanis 

2.vieta Inese Lude 

Kārlis Jānis Eida 3.vieta Agafija Buša 

Jēkabs Puzulis 3.vieta Agafija Buša 

Ieva Krūmiņa Atzinība  Inese Lude 

Ronalds Poļakovs Atzinība  Ilona Cepurīte 

Rihards Vīksna Atzinība Agafija Buša 

Emīlija Bahilova Atzinība Agafija Buša 

Valentīns Koposovs Atzinība Inese Lude 

Valērija Meinardte Atzinība  Inese Lude 

Rolands Zelmanis Atzinība Inese Lude 

Valsts Atklātā Datorikas olimpiāde Sandijs Rakstiņš 3. vieta Inese Lude 

Valsts Atklātā Matemātikas olimpiāde Druvis Jansons 2.vieta Ilona Cepurīte 

 Rihards Vīksna 2.vieta Agafija Buša 

 Sandijs Rakstiņš Atzinība Agafija Buša 

Rīgas 40.vidusskolas atklātais konkurss 

dabaszinībās 

Ričards Vimba II vieta Vija Melne 

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss 

“Zvirbulis” 

Sofia Elšarkavi I pakāpe Jana Lietiņa 

LU olimpiāde “Tik vai cik” Ilgvars Ročāns 1. vieta Santa Miķēna 

Augsti sasniegumi iegūti arī interešu izglītībā  
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skatēs, gatavojoties XII 

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, visi skolas kolektīvi Renātes 
Lindes, Gunitas Zirnes un Mārtiņa Pēdāja vadībā ieguva I vai Augstākās pakāpes 
diplomus. Rīgas vokālās mūzikas konkursā “Balsis” I kārtā skolas ansambļi 
ieguva I un II pakāpes diplomus. Tāpat godalgas un kausi iegūti arī basketbola 
un tautas bumbas sacensībās. 

Šī gada absolventu sveicieni skolai  
Evelīna. Jauno mācību gadu sagaidu ar pozitīvām domām. Jaunas pārmaiņas un 
priekšā jauns sākums! Pumpurskolai novēlu palikt tikpat labai un vēl labākai un, lai paliek tik pat forši skolēni un 
atsaucīgi skolotāji! 
Viktorija. Nervozitāte sit augstu vilni, jo viss būs pa jaunam. Viss būs savādāk un, ierodoties skolā septembrī, nebūs 
nevienas pazīstamas sejas. Protams, ir arī ir satraukums, jo šo skolu izvēlējos pati pēc savām interesēm un būs interesanti 
mācīties. Pumpurskolai novēlu izmantot mūsu dāvināto inventāru, pasargāt skolotājas Aivas nervus 😊, un neuzdot 
bērniem tik daudz mājasdarbu.  
Rūdolfs Beļickis. Nekad nebiju domājis, ka beidzot 
Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolu, ne tikai iegūšu 
labas zināšanas, bet arī draugus visai dzīvei. Pagaidām 
labākie 9 gadi manā dzīvē, kas pavadīti kopā ar lieliskiem 
klases biedriem un skolotājiem. Jaunajā mācību gadā 
novēlu visiem nepadoties, jo katram pelēkajam mākonim ir 
sava zelta maliņa. 
Anna. Jauno mācību gadu es sagaidu ar domām, ka viss, 
kas notiek, notiek tikai uz labu! Tādas domas ir tāpēc, ka es 
nezinu, ko sagaidīt no jaunās skolas, ir bailes, ka jaunā klase 
tevi nepieņems, pa jaunam būs jāpierod pie skolotājiem. 
Būs grūti pierast pie tā, ka uz svētku līniju jāiet uz citu skolu, pie citiem klasesbiedriem un skolotājiem. Ļoti pietrūks 
vecās, labās Pumpurskolas! Novēlējums skolai: turpināt būt tik pat labai skolai kā agrāk, turpināt augt, iegūt pirmās 
vietas olimpiādēs un jaunus, gudrus, paklausīgus bērnus! Lai veicas jaunajā mācību gadā!  


