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Direktores sleja
Cienījamie skolēni, skolas darbinieki un vecāki!
2021./2022. mācību gads mums visiem paliks atmiņā ar īpašiem notikumiem
piepildītu mācību gadu:
1. Bija jāorganizē epidemioloģiskās drošības un
piesardzības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19
infekcijas izplatību:
1.1. bija jāievēro pulcēšanās prasības un
ierobežojumi;
1.2. bija jāievēro kustību plūsmu principi;
1.3. bija jāorganizē atbilstoša ēdināšana;
1.4. bija jāveic siekalu un nazāli faringeālie testi
laboratorijās;
1.5. bija jāvakcinējas;
1.6. bija jāiesniedz COVID-19 vakcinācijas un
pārslimošanas sertifikāti, un jāskaita pārslimošanas sertifikāta dienas –
derīguma termiņš;
1.7.
bija jānosaka kontaktpersonas, jānosaka ar COVID-19 saslimušo
novērošanas kārtība un jābrīdina ģimenes par drošības
un piesardzības pasākumiem;
1.8. bija jāskaita karantīnas dienas un jāorganizē
mācību satura apguve attālināti;
1.9. bija jāievēro higiēnas prasības – roku
dezinfekciju un telpu vēdināšanu;
1.10. bija jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un
pašizolācijas prasības;
1.11. bija jāsaņem pārtikas pakas par attālinātām
mācību dienām;
1.12. līdz pavasarim nevarējām organizēt lielus skolas
pasākumus.
2.
Skola šajā mācību gadā atvadījās no divām izcilām
skolotājām – Dainas Bleives un Sarmītes Vīksnas, kuras
devās pa mūžības taku. Mēs visi skumām, jo abas
skolotājas bērni mīlēja, cienīja, klausīja un respektēja.
Viņas vienmēr paliks mūsu sirdīs un atmiņās kā dedzīgas
šis skolas patriotes, kā sirsnīgi cilvēki un burvīgas
kolēģes. Viņām nekas nebija par grūtu. Viņas vienmēr
sniedza atbalstu tiem, kuriem tas bija nepieciešams. Abām
skolotājām bija milzīgas darba spējas, dvēseles plašas un
mīloša sirds. Stundas bija radošas, interesantas, brīvas un
aizraujošas. Viņas mācēja bērniem atvērt radošo dzirksti,
iedrošināt savā varēšanā, priecāties par ikvienu
panākumu, ko skolēni sasniedza. Visos bērnos viņas
redzēja tikai to labāko, kas viņos ir. Paldies, meitenes, par godprātību un skolas
patriotismu, par nesavtību un sirsnību! Paldies par kopā pavadīto laiku!
3. Pasaules traģiskie notikumi ietekmēja arī mūs.
2022.gada 24. februārī sākās karš Ukrainā, jo tur iebruka
Krievijas okupantu armija. Skola piedalījās labdarības
akcijā “Ziedo Ukrainai!” Daudzas ģimenes ziedoja
Ukrainas cilvēkiem ļoti vajadzīgas lietas: personīgās
higiēnas preces, pamperus, bērnu rotaļlietas, zāles, apģērbu
u.c. Skola saņēma pateicību no labdarības organizācijām,
kurās tika nogādātas šī saziedotās lietas.
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Šis mācību gads bija interesants un emocionāli grūts.
Taču neskatoties uz daudzajiem pārbaudījumiem, es
priecājos par skolēnu sasniegumiem un panākumiem
dažādās skatēs un olimpiādēs. Skolēni pamazām, pēc
divu gadu attālinātām mācībām, atgriezās skolas dzīves
apritē un atkal mācījās ievērot skolas iekšējās kārtības
noteikumus, klausīt skolotāju prasības un turpināja
pilnveidot patstāvīgās mācīšanās prasmes.

Paldies skolotājiem par darbu, par spēju mainīties līdzi
laikam, par radošumu, par aktivitāti un mērķtiecību!
Paldies vecākiem par sapratni un iecietību visā šajā
satrauktajā laikā! Paldies par atbalstu! Paldies par spēju
mainīties un rūpēties ne tikai par sadzīvi, bet arī par bērna
garīgo un fizisko labsajūtu!
Paldies skolēniem par izturību, erudīciju un vēlmi iegūt izglītību, par
radošiem darbiem un atbildību, ar kādu tie tiek veikti, par pacietību un
neatlaidību, par paklausību un cītību!
Es lepojos ar saviem skolotājiem, skolēniem un vecākiem!
Lai mums viss izdodas! Veiksmi un veselību visiem!
Ar cieņu - Jūsu direktore Renāte Linde

Direktores vietnieču sveiciens
Katrai mājai ir jumts, kurš sargā no lietus. Arī skolai ir jumts. Šoreiz stāsts būs par mums, jumtu,
pārnestā
nozīmē.
Mēs,
skolas
administrācija,
pildām
šo
“jumta”
pienākumu, lai katrs, kurš nāk uz skolu
zinātu kad, cikos, kurā kabinetā. Lai mācību
stundas un interešu izglītības nodarbības
tiktu sakārtotas vislabākajā veidā –
nepārsniedzot Izglītības likumā noteiktās
normas, domājot, lai skolas somas būtu
panesama un katrs, kurš ir izvēlējies kādu
pulciņu, to varētu apmeklēt uzreiz pēc
stundām (gribu dziedāt, gribu dejot, gribu
florbolu spēlēt!). Un kur tad vēl svētku
svinēšana (kas gan bija ierobežota jau divus
gadus)! Skola jāsapoš, lai svētki var ienākt! Mēs plānojam, pārplānojam un taisām izmaiņas. Lai visiem būtu
labi – gan jums, bērniem, gan pedagogiem.
Mēs, pamatskolas glābšanas dienests 112., 113. Kristīne un Ilze un sākumskolas ātrās reaģēšanas vienības
vienīgā pārstāve Santa, cenšamies pēc labākās sirdsapziņas pildīt mums uzticētos pienākumus.
Lai mums visiem saulaina, skaista un piepildīta vasara! Krājam spēkus nākamajam gadam!
Ar sveicieniem Krīstīne Dītriha, Santa Miķēna, Ilze Bērziņa
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Ukraiņu bērni mūsu skolā
Šogad pavasarī mācības mūsu skolā
uzsāka vairāki skolēni no Ukrainas. Pašlaik viņi
pierod pie mācībām jaunajā vietā, iekļaujas
mācību procesā, iepazīst Latviju un jaunus
cilvēkus. 4. - 8.klašu skolēni labprāt padalījās ar
iespaidiem par to, kas viņiem patīk, kas nedaudz
atšķiras šajā skolā no tā, pie kā bija pieraduši!
Daryna, 4.b
Man patīk skolā! Biju pārsteigta, ka ir noteikta kārtība
- jānodod telefoni stundas laikā. Te ir mazāk mājas
darbu un vairāk staigājam pa kabinetiem, jo skolotāji
strādā savos kabinetos.
Denis, 5.a
Patīk, ka attiecības ar klasesbiedriem un audzinātāju
ir labas, man jau ir draugs. Atšķiras tas, ka sporta
stundā ir man jauns spēles veids – florbols, patīk lielā
sporta zāle, un pati skola skaista!
Oleksandr, 5.d
Man patīk, ka bērni draudzīgi noskaņoti, iepazinos ar
klasesbiedriem un turpinu iepazīt skolu. Nedaudz
atšķiras kārtība, kad jāiet no kabineta uz kabinetu,
somas ņemot pēc starpbrīža, nevis pirms tam.
Transportā interesanti, ka braukšanai jāpieliek
kartiņa, nevis jāmaksā nauda konduktoram.

Sofija, 6.c
Patīk, ka skolēni klasē ir gudri. Biju pārsteigta, ka
mācību priekšmetu skolotāji strādā savos kabinetos,
tāpēc stundas notiek dažādos kabinetos. Skolā daudz
kāpņu un gaiteņu! Un uzdod mazāk mājas darbu.
Viktoriia, 6.c
Jūtu, ka cilvēki apkārt ir labsirdīgi. Atšķiras tas, ka
šeit uzdod mazāk mājas darbu!
Alina, 6.c
Patīk, ka šeit labsirdīgi skolotāji. Skolā ļoti labi
ēdina! Mazāk uzdoti mājas darbi, tas dod vairāk brīvā
laika.
Matvii, 7.a
Ātri iepazinos ar klasesbiedriem. Pamanīju, ka
mācību programmas ir līdzīgas, tas ir labi. Klasēs ir
moderna tehnika, plaša sporta zāle, skolas ēka ir
jauna, plaša.
Nika, 8.c
Patīk, ka klase ir draudzīga, kā arī šeit ir iespēja
iepazīt jaunu valodu, satikt jaunus cilvēkus, uzzināt,
kā notiek mācības citā skolā (kādi ir mācību materiāli
un metodes). Pārsteidza, ka vairāk staigājam no
klases uz klasi dažādos mācību priekšmetos, pati
skola lielāka. Daži mācību priekšmeti mums atšķiras,
piemēram, 8.klasē mums algebra un ģeometrija bija
atsevišķi, nav mācību priekšmeta sociālās zinības, kā
arī mūzikas un vizuālās mākslas.

Skolēnu skaita dinamika

Konkursa “Cīruļa sapnis” rezultāti
1.-3. klašu grupā:
• Evija Škaravecka (2.d) – 1. vieta
• Jānis Ļvovs (2.b) – 1. vieta
• Veronika Nasredinova (3.b) – 1. vieta
• Paulīna Marhele (3.a – 1. vieta
• Monta Sofija Bringule (3.c) – 1. vieta
• Ēriks Šarkovskaitis (1.a) – 2. vieta
• Annija Loginova (1.b) – 2. vieta
• Markuss Andrejevs (1.c) – 2. vieta
• Renārs Lisovskis (1.c) – 2. vieta
• Toms Balodis (1.c) – 2. vieta
• Marta Dukure (3.a) – 2. vieta
• Monta Radovica (1.a) – 3. vieta
• Maija Fulčiniti, Viktorija Žuka (1.b) – 3.
vieta
• Madara Bormane (1.c) – 3. vieta
• Marta Zorika (2.d), Madara Zorika (3.c) –
3. vieta

•
•

Rasa Jansone (2.a) – 3. vieta
Laura Balode (2.b) – 3. vieta
4.-9. klašu grupā:
• Elīza Grauze (6.b) – 1. vieta
• Voldemārs Ļvovs (4.b) – 1. vieta
• Roberts Lisovskis (9.c) – 1. vieta
• Daryna Kolesnikova (4.b) – 2. vieta
• Gabriella Filberte (3.a), Šarlotta Filberte
(4.a) – 2. vieta
• Ričards Lisovskis (5.b) – 2. vieta
• Anete Batņa (6.c) – 2. vieta
• Paula Petruseviča (9.a) – 2. vieta
• Roberts Gavars (4.c) – 3. vieta
• Faris Valids Ibrahims (5.c) – 3. vieta
• Kate Terēze Saule (6.a) – 3. vieta
• Agate Čivča (7.a) – 3. vieta
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Mūsu sasniegumi ārpus skolas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīgas valstspilsētas angļu valodas olimpiāde
• Kate Terēze Saule (6.a) – 1. vieta
• Sofia Elšarkavi (4.c) – 2. vieta
• Renāte Šmite (8.c) – 2. vieta
• Alise Šļakota (6.b) – Atzinība
Paldies skolotājai Lindai Vēgnerei
Rīgas pilsētas matemātikas 72. olimpiādē!
• Kate Terēze Saule (6.a) – 1. vieta
• Edvards Nutovcs (5.a) – 2. vieta

Adrians Stinkulis (5.c) – 2. vieta
Ilgvars Ročāns (7.b) – 2. vieta
Edvards Paškovs (4.b) – 3. vieta
Ralfs Urbāns (6.a) – 3. vieta
Raimonds Vīksna (6.b) – 3. vieta
Kristaps Stinkulis (5.c) – Atzinība
Emīls Kalliss (5.d) – Atzinība
Anete Bērziņa (7.a) – Atzinība
Patriks Juročkins (7.b) – Atzinība
Elvis Bērziņš (7.c) – Atzinība
Renāte Šmite (8.c) – Atzinība

Paldies skolotājām Inesei Ludei un Ilonai Cepurītei
Rīgas valstspilsētas 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādē 8.-9. klasēm Katei Skutelei 3. vieta
Paldies skolotājai Līgai Auziņai
Atklātajā vācu valodas olimpiādē Katei Terēzei Saulei iegūta 2.
vieta
Paldies skolotājai Irinai Ņikanorovai
Atklātajā angļu valodas olimpiādē Robertam Briškam iegūta
Atzinība!
Paldies skolotājai Lindai Vēgnerei
Rīgas valstspilsētas krievu valodas 24. olimpiādē Renātam
Strodam iegūta Atzinība!
Paldies skolotājai Ivetai Brokānei
Sveicam Kati Skuteli (9.c) ar iegūto 3. vietu Rīgas valstspilsētas vēstures 28. olimpiādē!
Paldies skolotājai Aivai Klaipai
Rīgas pilsētas 5. atklātās ģeogrāfijas olimpiādes uzvarētāji:
• Līva Laugale (8.a) - iegūta 2. vieta
• Justīne Daugste (9.c) - iegūta Atzinība
Paldies skolotājai Vijai Melnei
4.b klases skolniecei Paulai Lejiņai augsti sasniegumi Rīgas skolu 4.klašu daiļrunātāju konkursā angļu
valodā “Nature”
Paldies skolotājai Agnesei Zommerei
Mūsu skolēniem izcili panākumi Rīgas izglītības iestāžu 4. klašu skolēnu konkursā “Pieskati uguni!”
• Kategorijā ”Apdegumi” (pirmā palīdzība plaukstas
apdeguma gadījumā):
• 1. vieta Anastasija Oskirko, 4.b,
• 3. vieta Evī Kramiņa, 4.a,
• Atzinība Marsels Vasiļčiks, 4.b.
• Kategorijā
“Ugunsdrošība”
(kā
izsaukt
ugunsdzēsējus):
• 1. vieta Alens Ermanis-Marčenko, 4.c,
• 2. vieta Alise Kangare, 4.b,
• 3. vieta Marta Tropa, 4.b.
• Kategorijā “Elektrodrošība” (kā droši rīkoties ar elektroierīcēm):
• 1. vieta Voldemārs Ļvovs, 4.b.
Rīgas skolēnu skatuves runas video konkurss “Rīgas zvirbulis”
Paula Lejiņa (4.b) - I pakāpe ; Marta Tropa (4.b) - II pakāpe; Olivers Zirnis (7.a) - II pakāpe;
Anete Bērziņa (7.a) -III pakāpe
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Intervijas ar skolotājiem un skolēniem
Tradicionāli avīzē intervējam mūsu skolas jaunos skolotājus un iemīļotos skolotājus.
Aija Kārklevalka mūsu skolā strādā pirmo gadu.
Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju?
Par skolotāju kļuvu, pateicoties vecākajai māsai, kas jau studēja
pedagoģiju. Ieinteresēja viņas stāstījums par studiju darbu.
Cik gadus Jūs strādājat šajā skolā?
Šis ir pirmais gads šajā skolā.
Vai Jums patīk strādāt šajā skolā? Kāpēc?
Uz šo jautājumu man ir grūti atbildēt, neesmu vēl īsti iejutusies. Varu
atbildēt, ka man patīk skolotājas darbs.
Kas Jūs būtu, ja nekļūtu par skolotāju?
Grāmatvede vai sporta trenere.
Kādi ir Jūsu hobiji?
Man patīk ceļot, hikings.
Kāds ir šodienas Pumpura skolas skolēns?
Ļoti centīgs, zinātkārs, apzinīgs.
Ko Jūs vēlētos teikt skolēniem un ko-skolas absolventiem?
Lai jūs atrastu pareizo dzīves ceļu! Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un vērtu durvis, aiz kurām ir daudz krāsainu
sapņu! Lai tie visi piepildās!
Pilnveidojiet sevi! Lai daudz prieka mirkļu! Izbaudiet tos!
Aina Kupre mūsu skolā strādā pirmo gadu.
Studēt svešvalodas mani motivēja mana angļu valodas skolotāja, bet
strādāt skolā sāku, jo bija pārliecība, ka gūtās zināšanas spēšu nodot tālāk,
arī skolotāja profesijas prestižs sabiedrībā bija augstāks.
Šajā skolā strādāju pirmo gadu.
Jā, patīk. Skolā ir pozitīva gaisotne, zinoši un atsaucīgi kolēģi,
profesionāls skolas vadības un atbalsta personāls, kuri dalās pieredzē un
vienmēr gatavi palīdzēt, kabinetos ir nepieciešamie mācību tehniskie
līdzekļi, jaunas angļu valodas mācību grāmatas.
Ja es nekļūtu par skolotāju, tad būtu medmāsa.
Atpūta un aktivitātes pie dabas, lasīšana, ceļošana, dārzniecība – ir mani
hobiji.
Ja salīdzina ar laiku, kad sāku darba gaitas, šodienas Pumpura skolas
skolēns ir savādāks, atšķirīgas audzināšanas un vides dēļ, mobilo telefonu
un interneta ielenkts. Arī zinošs, jo iegūst informāciju no dažādiem avotiem, motivēts mācīties valodas,
pašpārliecināts un aktīvs.
Skolēniem novēlu izmēģināt savus spēkus dažādās interešu jomās, atklāt to, kas patīk un aizrauj. Kā arī
novēlu būt labestīgiem cilvēkiem. Skolas absolventiem- kļūt par krietniem cilvēkiem un piepildīt savus
sapņus!
Paula Romule mūsu skolā strādā pirmo gadu.
Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju?
Jau mācoties Madonas mākslas skolā manī bija domas par skolotāja profesiju. Studiju gados domas sāka
pamainīties, bija brīdis, kad likās, ka tomēr skolotāja darbs nebūs domāts man, līdz uzsāku savas prakses
gaitas mūsu skolā, tolaik praktizējos pie L. Vēgneres 6.b klasē, pasniedzot vizuālo mākslu un mājturību. Pēc
aizvadītajām praksēm no skolēniem saņēmu labus vārdus, sajūtas bija ļoti pacilājošas, jutu gandarījumu sevī,
tas motivēja turpināt šo ceļu!
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Cik gadus Jūs strādājat šajā skolā?
Otrajam semestrim noslēdzoties būs man pirmais gads!
Vai Jums patīk strādāt šajā skolā? Kāpēc?
Jā, man patīk! Jūtos šeit droši, jo vienmēr blakus ir atbalstoši kolēģi, kuri
padalīsies ar savu pieredzi, kuri iedrošinās un sniegs padomu.
Kas Jūs būtu, ja nekļūtu par skolotāju?
Grūti teikt, bet noteikti kas saistīts ar mākslu. Iespējams darbotos grafiskajā
dizainā.
Kādi ir Jūsu hobiji?
Brīvajā laikā gleznoju pasaulē zināmu cilvēku portretus popārta stilā.
Kāds ir šodienas Pumpura skolas skolēns?
Teikšu, ka šodienas Pumpura skolas skolēns ir ļoti tehnisks un ar valodām uz
tu!
Ko Jūs vēlētos teikt skolēniem un ko-skolas absolventiem?
Novērtējiet un attīstiet savas prasmes un talantus, neizniekojiet tos! Darot to,
ko mīli, Tev nevienu dienu dzīvē nebūs jāstrādā!

Un tagad vārds iemīļotām un pieredzējušām skolotājām!
Una Skaista
Es bērnībā nesapņoju par skolotājas darbu. Kļūt par skolotāju mani motivēja vecākā brāļa klasesbiedrene, kura
pēc vidusskolas beigšanas sāka strādāt skolā. Pēc pāris gadiem arī es pabeidzu
mācības vidusskolā un kompānijas pēc kļuvu par pagarinātās dienas grupas skolotāju.
Pedagoga darba gaitas sāku 17 gadu vecumā.
Paralēli darba pienākumiem studēju Daugavpils Universitātē.
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā strādāju kopš 2006. gada 2. oktobra.
Man patīk strādāt mūsu skolā, jo tā ir bagāta ar tradīcijām, sakoptu vidi,
zinātkāriem skolēniem un jaukiem kolēģiem.
Ja es nekļūtu par skolotāju, tad savu dzīvi būtu saistījusi ar kādu no Iekšlietu
ministrijas Valsts policijas struktūrvienībām.
Piemēram, strādātu Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļā par izmeklētāju.
Varbūt būtu kļuvusi par kriminālistikas ekspertu.
Brīvajā laikā es labprāt lasu grāmatas, īpaši aizrauj detektīvromāni. Vasaras
beigās un rudens sākumā dodos uz Vidzemes mežiem sēņot.
Pagājušajā vasarā sāku nodarboties ar supošanu. Droši varu teikt, ka tā ir
brīnišķīga nodarbe, it īpaši saullēkta laikā.
Ļoti patīk apmeklēt dažādu teātru izrādes.
Šodienas Pumpura skolas skolēniem ātri jāspēj pielāgoties jauniem
apstākļiem, no jauna jāmācās draudzēties un
iesaistīties mācību stundu un ārpusstundu
aktivitātēs.
Skolēniem un skolas absolventiem novēlu sapņot
dižus sapņus, jo tikai tie spēj iekustināt prātu un
dvēseli. :)
Irina Kērma
Kas Jūs motivēja kļūt par skolotāju?
Par skolotāju mani motivēja kļūt manas bioloģijas un krievu valodas skolotājas. Jau
skolas gados vēroju viņu darbu un man liekas, ka jau tad zināju - būšu skolotāja.
Cik gadus Jūs strādājat šajā skolā?
Šajā skolā strādāju no 1995.gada. Ir bijuši arī vairāki pārtraukumi, kad strādāju citās
darba vietās, bet kopumā šeit esmu nostrādājusi 24 gadus
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Vai Jums patīk strādāt šajā skolā? Kāpēc?
Jā man patīk strādāt mūsu skolā, jo šeit ir daudz jauku kolēģu un daudz zinošu un zinātkāru skolēnu. Mūsu
skolā ir arī tāda īpaša aura, kuru var sajust, ja esi šeit pavadījis daudzus gadus, zini skolas vēsturi, tradīcijas,
kuras mums neapšaubāmi ir. Lai gan, kā jau minēju, esmu strādājusi arī citās darba vietās, bet šeit esmu
nostrādājusi visilgāk, tāpēc ir izveidojusies arī tāda īpaša saikne ar šo skolu.
Kas Jūs būtu, ja nekļūtu par skolotāju?
Ja es nebūtu kļuvusi par skolotāju, tad noteikti strādātu ar dzīvniekiem, būtu vetārste, jo dzīvnieki ir man
vienmēr patikuši un ļoti interesējuši. Arī šobrīd savā brīvajā laikā darbojos vairākās dzīvnieku aizsardzības
biedrībās, kas palīdz dzīvniekiem, kuri nonākuši uz ielas.
Kādi ir Jūsu hobiji?
Viens no maniem hobijiem ir tamborēšana, to man ļoti patīk darīt vienmēr, kad ir brīvs laiks. Vēl atpūsties
man palīdz arī grāmatu lasīšana un darbs dārzā, tas dod tādu īpašu spēku. Tagad, kad atkal notiek kultūras
pasākumi, cenšos apmeklēt koncertus un teātra izrādes.
Kāds ir šodienas Pumpura skolas skolēns?
Manuprāt šodienas Pumpura skolas skolēns ir komunikabls, informācijas tehnoloģijas pārzinošs. Mums ir arī
daudz sportisku skolēnu, kā arī bērnu, kuriem patīk dejot un dziedāt, būt radošiem.
Ko Jūs vēlētos teikt skolēniem un ko-skolas absolventiem?
Vienmēr ir svarīgi atgādināt sev un saprast, ka ik brīdi, jūs esat brīvi pieņemt patstāvīgus lēmumus, un viss
atkarīgs galvenokārt no jums pašiem. Atcerieties, ka spēja brīvi pieņemt lēmumus un mācīties no to kļūdām,
ir vērtība, kas padara mūsu dzīvi vērtīgu! Ir lieliski, ja jūs varat rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu, interesēm
un izpratni par labo šajā pasaulē. Ja jums ir kāds sapnis, ko noteikti gribat īstenot, tad noteikti ejiet uz to! Ja
jums ir profesija, kurā jūs redzat sevi laimīgu un apmierinātu, apgūstiet to! Mācieties to, kas ir jums tuvs un
piepildiet savas vēlmes! Nepalaidiet to garām!

Kā ik gadus, avīzē intervējam izcilus mūsu skolas skolēnus!
Ilgvars Ročāns
Es skolā mācos no 1. klases. Es šo skolu izvēlējos, jo šeit mācījās mans tētis
un jo tā ir tuvu manai dzīvesvietai.
Es esmu piedalījies daudzos pulciņos: robotikā, dambretē, programmēšanā,
vingrošanā un kāpšanā, mūzikas skolā un citos. Es nesen gāju uz
programmēšanas olimpiādi, kur es dabūju 15. vietu no 34 dalībniekiem un
gandrīz dabūju atzinību. Vēl man nesen bija matemātikas pilsētas olimpiāde,
kur es dabūju 2. vietu.
Man gāja labi attālinātajās mācībās, es varēju vēlāk celties. Es gribētu atkal
mācīties attālināti.
Es domāju, ka pēc 9. klases es mācīšos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā. Es
iespējams varēšu būt programmētājs nākotnē, bet es reti domāju par nākotni.
Pumpura skolas skolēns zina skolas vēsturi, ir draudzīgs un izpalīdzīgs.
Manuprāt, Inese Lude un Jevgēnijs Grafs ir labi skolotāji.
Es novēlu, lai skola un tās skolēni turpina būt labi.
Elvis Bērziņš
No kuras klases tu mācies Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā? Kāpēc izvēlējāties tieši šo skolu?
Kas ir īpašs šajā skolā?
Šajā skolā es mācos no pirmās klases. Mācīties šajā skolā es pats nelēmu, bet mani pieteica mani vecāki, kad
es vēl biju pārāk mazs, lai izvēlētos skolu. Viņi izvēlējās tieši šo skolu, jo tā bija vistuvākā, un no citiem
vecākiem viņi bija dzirdējuši, ka Pumpura skolā labi māca dejot, un viņi vēlējās, lai es dejotu. Vēlāk atklājās,
ka tur tik tiešām labi māca dejot, bet diemžēl atklājās arī tas, ka man nepavisam nepatīk dejošana, te tev nu
bija: “Jāņem tāda skola, kur bērniņš varēs dejot.” Tas, protams, nenozīmē to, ka man šī skola nepatīk vai nav
piemērota. Man ļoti patīk šī skola, kas ir īpaša ar tās skolotājiem, skolniekiem, kā arī ēku, kas atšķiras no
pārējām Rīgas skolām, kas lielākoties būvētas pēc viena un tā paša projekta, padarot tās nedaudz garlaicīgas.
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Kādās ārpusklases nodarbībās esi piedalījies? Kādās olimpiādēs? Kādi panākumi?
Es piedalos 3 pulciņos: kokapstrādē, skolas muzeja pulciņā un matemātikas fakultatīvā. Kokapstrādē un skolas
muzeja pulciņā es nolēmu iet pats, jo tajos esmu bijis jau iepriekšējās klasēs, bet matemātikas fakultatīvā mani
piedalīties aicināja mana matemātikas skolotāja Inese Lude. Šādā pulciņā esmu piedalījies arī iepriekšējās
klasēs, tikai ar citu skolotāju – Ilonu Cepurīti. Esmu piedalījies vairākās olimpiādēs, diemžēl es nevaru visas
atcerēties. Vislabāk gan atmiņā ir palikušas divas – šī gada
matemātikas olimpiāde un 4. klases Rīgas dabaszinību
olimpiāde. Šī gada matemātikas olimpiādē es ar lieliem
pūliņiem dabūju atzinību, par ko man ir jāpateicas sk. Inesei un
sk. Ilonai. Savukārt, dabaszinību olimpiādē es ieguvu 1. vietu.
Kā Tev izdevās organizēt darbu attālinātajā procesā? Vai
Tev patiktu, ja atkal būtu attālināta skola?
Attālinātajās mācībās man veicās ļoti labi, jo varēju klusumā un
savā tempā darīt visus uzdevumus, kas klātienē īsti nav
iespējams. Man ļoti patiktu atkal mācīties attālināti, tad varētu
atkal celties nedaudz vēlāk, ēst pusdienās mājās gatavotu
ēdienu un vairāk laika pavadīt ar savu kaķi Timiānu.
Kādi ir tavi nākotnes sapņi? Ko plāno darīt pēc 9. klases
beigšanas?
Ko darīt nākotnē, es vēl nezinu. Ik pa brītiņam ir ienākusi prātā
doma, ka varētu darīt kādu darbu, kuru var darīt no mājām, bet
kas gan tas būtu? Par laimi man vēl ir laiciņš padomāt, jo pēc
9. klases plānoju turpināt mācības vidusskolā.
Kāds ir īstens Pumpura skolas skolēns?
Manuprāt, īstens Pumpura skolas skolēns ir čakls, ciena
skolotājus, skolniekus un skolnieces. Viņš arī ir lepns par to, ka var mācīties šajā skolā.
Kuri ir Tavi iemīļotie skolotāji?
Man vienlīdz labi patīk visi mani skolotāji, jo katrs no tiem dod man kādu unikālu mācību.
Kādi ir Tavi novēlējumi skolai?
Skolai es novēlu čaklus, paklausīgus skolēnus un labus un zinošus skolotājus. Tas ir vissvarīgākais skolas ilgai
pastāvēšanai. Vēl es skolai novēlu labus sasniegumus konkursos un olimpiādēs.
Ralfs Urbāns
Mācos 6.A. Šo skolu izvēlējos, jo skola ir tuvu mājām. Uz
skolu varu nokļūt vairākos veidos, parasti braucu ar
tramvaju, bet esmu arī braucis ar mašīnu, riteni,
skrejriteni un gājis ar kājām. Manuprāt, šajā skolā īpaša ir
direktore. Veidi, kā viņa cenšas uzlabot mūsu skolu, veidi,
kā viņa atbalsta Ukrainu. Esmu piedalījies futbolā,
crossfit, vieglatlētikā, peldēšanā. Esmu piedalījies
vairākās matemātikas olimpiādēs, dabaszinību olimpiādē
un latviešu valodas olimpiādē. Esmu dabūjis vairākas
godalgotas vietas, diplomus un medaļas, kā arī 3 kausus.
Attālinātjā procesā darbu izdevās organizēt ļoti labi, visu
izpildīju laikā un kvalitatīvi. Bija mazāk stresa un bija vieglāk visu izpildīt. Varēja atpūsties starp stundām un
bija kluss, kas palīdzēja koncentrēties uz darbu. Labprāt vēlētos, lai atsāktos attālinātās mācības. Tas palīdzētu
koncentrēties un uzlabot savus rezultātus.
Nākotnē vēlētos savu darbu saistīt ar dabu, matemātiku, zinātni vai medicīnu. Būtu arī interesanti izmēģināt
kādu ekstrēmāku darbu. Pēc 9. klases beigšanas plānoju iestāties vidusskolā vai ģimnāzijā, vēlāk augstskolā.
Manuprāt, īstens Pumpura skolas skolēns ir čakls, pieklājīgs un zinātkārs. Tāds, kurš cenšas tiekties augstāk
un izpētīt arī tās jomas, kuras viņš neplāno nākotnē izmantot. Kā saka ,,Mūžu dzīvo, mūžu mācies".
Mani mīļākie skolotāji ir Vija Melne, Linda Vēgnere un diemžēl mūžībā devusies Sarmīte Vīksna. Viņas man
ir iemācījušas prasmes, ko ikdienā ļoti bieži izmantoju.
Mans novēlējums skolai ir tāds: Lai vienmēr skola ,,plaukst un zeļ" , nosvin savu 200. dzimšanas dienu vēl
lielāku cilvēku kopā un nonāk arvien augstāk un augstāk skolu topā, līdz pašai pirmajai vietai.
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Klašu pasākumi
2022. gada 7. aprīlī 8. c klases skolēni un klases audzinātāja Una Skaista piedalījās izlaušanās spēlē ''Blēņas
un pasakas''.
Tajā ir trīs izlaušanās istabas (escape room), kuras balstītas Imanta Ziedoņa pasakās - ''Pasaka par pogu'',
''Kroko un Dils'' un ''Suns Funs un vējš''.
Spēles laikā jaunieši tiek sadalīti komandās un katra no tām uzdevumus veic savā izlaušanās istabā.
Komandu mērķis ir izlauzties no pasakas,
veicot dažādus uzdevumus, kas attīsta
skolēnu caurviju prasmes.
Spēle 2019. gadā ieguva sabiedrisko
mediju gada balvu ''Kilograms kultūras''.
Tas bija projekta ''Latvijas skolas soma''
pasākums.
'' Visvairāk atmiņā man palika izlaušanās
istabas. Man patika ideja, ka komandas
strādā kopā, lai atklātu vienu pēdējo
uzdevumu. Vēl man patika, ka ekskursijā
nebija tikai istabas, bet bija arī informatīvā
daļa.'' Ģirts Znotiņš
''Man ļoti patika “Ziedoņa klases” pasākums. Man arī patika, kā mēs meklējām paroles un atslēgu, lai tiktu
ārā no istabas.'' Niklāvs Kaika
''Man ļoti patika. Man jau tik un tā ļoti patīk izlaušanās istabas, bet ar klasi un noteiktu tēmu, arī bija
interesanti.'' Elīna Rakstiņa
''Man patika. Sen nebiju bijusi ekskursijā, tāpēc bija interesanti pēc
ilgiem laikiem vienā aizbraukt.'' Madara Straujuma
''Bija interesanti spēlēt izlaušanās spēli kopā ar klasi.'' Alina Pavlova
''Man nepatika pats sākums, jo bija diezgan neinteresanti, bet vēlāk
manas domas mainījās. Man ļoti patika manas grupas darbs.''
Marta Elīza Eisaka
''Mums bija interesanta ekskursija uz “Ziedoņa klasi”. No sākuma
mums stāstīja dažādu informāciju. Pēc tam sadalīja grupās. Manā
grupā bija vairāki cilvēki, ar kuriem es nerunāju, bet mums sanāca labi
interesanti pavadīt laiku.'' Milāna Nāgele
''Man “Ziedoņa klase” šķita ļoti interesanta, bija jautri pavadīt laiku
kopā ar klasi izlaušanās spēlē.'' Jasmīna Lorenca
''Mums gāja diezgan interesanti, sākumā mūs iepazīstināja ar pašu spēli, pēc tam mums bija iesildīšanās spēle
pa grupām, kura arī bija interesanta. Vēl mums iedeva cepumus, kuri bija garšīgi. Pēc tam sākās pati izlaušanās
spēle. Bija ļoti interesanti meklēt pavedienus, lai atklātu un dabūtu atslēgu, lai tiktu ārā. Bet tiešām bija ļoti
forši.'' Agija Guščina
7.c
klase
Ziemassvētkos
un izlaušanās
istabā.
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6.b Rudens ekskursija krāšņajā Siguldā un Lāčplēša dienā

Ikgadējā Ziemassvētku apsveikuma kartīte omei un opim – 1.b klase

•

Mūsu apsveikumi aizceļo no Alūksnes līdz Bauskai, no Ventspils un Liepājas līdz Daugavpilij un
Ludzai.
• Neiztiek bez kurioziem, piemēram,
* uzraksts uz aploksnes – «...Opim Eizenšteina ielā» - bez konkrētākiem cipariem ☺;
* vecāku nepareizi iedoti pasta indeksi;
* raksta apsveikumu vienam vecvecākam, bet adresi iedod otriem vecvecākiem;
* bērns saviem vecvecākiem parakstās kartiņā ar pilnu vārdu, uzvārdu ☺
* vairāku stundu ilgas korekcijas pirms nosūtīšanas.
• Ikgadējs prieks un vecvecāku sajūsma motivē turpināt šo tradīciju.
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Pārgājiens uz Mārkulīčiem – 8.a klase
“No sākuma mēs visi sapulcējamies pie skolas un devāmies ceļā ar autobusu līdz kādam mežam, kur mēs
izkāpām ārā. Tad mēs devāmies pašā pārgājienā. Mēs gājām caur zariem, kokiem, tomēr bija jautri to

piedzīvot, kaut gan vairāk to negribētu atkārtot. Kad beidzot nonācām galapunktā, mēs visi atpūtāmies. Tad
mēs sākām gaidīt ēdienu un sākam aktivitātes. Lēciens, man šķiet, bija pati interesantākā lieta un man tā ļoti
patika. Man šis pārgājiens ļoti patika un šķiet, ka tas saliedēja klasi vēl vairāk. Es noteikti gribētu atkārtot šo
pasākumu, jo man no tā ir labas atmiņas un labi pavadīts laiks.” Zane Skvarika
6.a klase svin Ziemassvētkus, sveic jubilārus un fotografējas pie jaunās tāfeles.

Dabaszinību stundā tika izmantotas 3D brilles un sk. Vija Melne kopā ar 6.a klases skolēnu Ralfu Urbānu
filmējās “Tava klase” raidījumos.
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9.c klase
Skola nav tikai mācības. Skola – tā ir kopā būšana, tie ir draugi un sarunas, smiekli un strīdi, tā ir kopīga
svētku svinēšana. Šis ir pēdējais kopā būšanas gads mūsu kopīgajās mājās – Andreja Pumpura Rīgas
11.pamatskolā.
Šo deviņu gadu garumā mums ir bijuši neskaitāmi pasākumi – ballītes ar vecākiem un bez vecākiem, gadskārtu
svinības un patriotiski gājieni, sports un vienkārši papļāpāšanas tusiņi. Jā, un mūsu divu dienu pārgājieni! Žēl,
bet nejaukais Covid-19 “noņēma no sliedēm ” vienu gadu.
Lai pastāstītu par katru kopā būšanas brīdi, būtu nepieciešama lielāka avīzes sleja. Tamdēļ, īsos vārdos: Sports.
Piedalāmies visos sporta pasākumos, taču neesam sportiska klase (3 reizes URĀ 9.a klasei, viņi ir izcili
sportiski!). Mēs sportojam prieka pēc, lai visiem ir gandarījums par kopā būšanu. Bet, brīnumi notiek!
Olimpiskā mēneša ietvaros ieguvām DIVUS DIPLOMUS!!! Skolotāja Ilze skrēja un lēca no pārsteiguma,
nespēja noticēt!
Ziemassvētki. Bez teātra un vecīša nu nekādi nevar iztikt! Šis gads bija pirmais, kad vecāki
teātra izrādes skatījās digitāli. Bildēs vēl citi pasākumi, lai jauka skatīšanās!
Mēs, 9.c klase, sakām PALDIES Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolai, pateicoties kurai mēs visi
satikāmies un kopā pavadījām šos brīnišķīgos 9 gadus!
Pārgājiens “Ejam, ejam 2021”

Skolotāju dienas torte
Dārzeņu diena pie skolotājas Ilzes egles
Ziemassvētkos vienmēr ciemos atnāca Vecītis…
Iepriecinām “mazās” skolas skolotājus
Zvaigžņu brīdis!
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5.a klase
Izlaušanās spēlē Latvijas Skolas soma projekta ietvaros "Ziedoņa klase" un Mākslas nedēļas pasākumā dzīvo
Skulptūru dārzā.

5.a kl. cītīgās nodarbības Jaunsardzē

un stikla darbnīcā

.

5.a kl. Olimpiskajā vingrošanā
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6.c klase Mākslas nedēļas pasākumā dzīvo Skulptūru dārzā, tautas bumbas uzvarētāju komanda, Valsts
svētkos un izlaušanās spēlē “Latvijas skolas soma” projekta ietvaros "Ziedoņa klase"

2. c klase Rudens ziedu izstāde.
Rudentiņ, bagāts vīrs,
Daudz tu mums dāvināji:
Pilnas klētis labībiņas,
Pilnas ķešas sudrabiņa.
Rudens tik tiešām ir bagāts gadalaiks. 2.c klases
skolēni kopā ar saviem vecākiem, iesaistījās skolas
rudens ziedu kompozīcijas veidošanā. Vecākiem tik
atlika sagādāt materiālus, no kuriem bērni uzbūra
ļoti skaistas ziedu kompozīcijas.
Kompozīciju veidošanā tika iesaistīti visi klases bērni, un rezultāts pat pārsteidzas viņus pašus.
Katrai grupiņai sanāca dažādas kompozīcijas.
Ielūkojies tu ar, cik skaistas!
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Valsts svētki.
Lāčplēša diena ir kopš 1920. gada 11. novembra rīkota Lāčplēša Kara ordeņa svētku un pasniegšanas diena,
kas vēlāk kļuvusi par visu Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas dienu. Viena no pazīstamākajām
Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies 1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana pie Rīgas pils mūra 11.
novembra krastmalā.
2.c klase, pieminot kaujā kritušos karavīrus, pie skolas aizdedza svecītes, skolas zālē noskaitīja dzejolīšus.

Latvijas Valsts svētku svinēšana klasē.
Skolēni iemācījās tautas dziesmas par Latviju, kopīgi izveidojām Latvijas karogu, paši no savām plaukstiņām.
Kopīgu svētku svinēšanai ir ļoti liela nozīme. Tradīcijas ir jākopj, jāmāca bērniem par valstī svarīgiem
pasākumiem.
6. b klase pirmsvētku paintbolā
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7.a klase
Eņģeļi uz zemes!
Uz “cilvēki mums apkārt” statuju pasākumu es uzreiz pieteicos, kad dzirdēju, ka var dabūt labu atzīmi teātra
mākslā. Domāju arī, ka varētu būt jautri kopā ar citiem, tāpēc arī piedalījos. Man vajadzēja tēlot eņģeli kopā
ar draudzeni. Pirms pasākuma kopā taisījām eņģeļu spārnus no papīra un gatavojām kostīmus. Mēs bijām
gatavas! Sākumā bija stress, jo daži bērni bija aizmirsuši atnākt! Kad visi atnāca un nāca pirmā klase mūs
vērot, vairs nebija tik slikti. Man patika, kā citas klases mūs novēroja uz izpauda savas domas par mūsu
kostīmiem. Bija jautri paskatīties pašai, kādi tēli ir piedalījušies, bet visspilgtākais moments no šī pasākuma
bija tas, kā es ar savu eņģeļa draudzeni skrējām pāri ielai ar mūsu kostīmiem, lai nenokavētu nākamo klasi,
kas nāk. Cilvēki, kas toreiz no rīta brauca uz darbu, dabūja īstu teātri! Manuprāt, šis pasākums izdevās un
tiešām bija jautrs, bet pēc stāvēšanas likās, ka man kājas nokritīs! Skolotājai Janai Butlerei ļoti perfekti sanāca
izplānot šo pasākumu! Estere Lietiņa
Sporta diena Lucavsalā
10. septembra rītā ap pulksten 9:00 mēs ar klasi devāmies uz Lucavsalu. Pārgājiens ilga pusotru stundu
un, kad nokļuvām, daudzi mūsu klasesbiedri bija noguruši no tāda pārgājiena. Lucavsalā mūs sagaidīja trīs
sporta aktivitātes, kur mēs cīnjāmies par augtāku vietu. Pirmā aktivitāte bija stafetes, kurā mēs ar pārliecinošu
pārsvaru ieguvām 1.vietu, paralēli meitenes virves vilkšanā izcīnīja 2.vietu. Pēdēja aktivitāte bija tautas
bumba, kurā mēs neiespringām un ieguvām 1.vietu. Pēc dienas pavadīšanas mēs sapratām: ja mūsu klase
nebūtu vienota, mēs neiegūtu tik labus sniegumus un šis pasākums mums likās ļoti izdevies.
Kristers Birkše-Kloks, Kārlis Ivaņinoks
Ziedoņa klase
Mana interesantākā klases ekskursija gadā bija uz “Ziedoņa klasi”.
3 istabās varēja izpausties ar domām no 3 pasakām: “Krokodīls un Dīls”, “Poga” un “Suns Funs”. Uzdevumi
bija interesanti un radoši izdomāti. Mūsu komanda bija pirmā, kas izgāja no uzdevumu Kroko un Dīla istabas,
pēc tam “Pogas” istabas komanda iznāca, bet pēc tam “Suns Funs” istaba. Manuprāt, mūsu istabā bija ļoti
interesanti uzdevumi, bet pēc vizuālā skata man labāk no visām istabām patika pogas, jo tajā bija vismājīgāk.
Es ieteiktu uz šīm istabām iet cilvēkiem, kas lasa Ziedoņa pasakas.
Piedzīvojumu gars
Kad mēs uzzinājām par šo pasākumu, mums likās, ka tas
būs ļoti sportisks un mums tas nepatiks.
Tad mēs sākām spēlēt visas spēles, izrādījās, ka tās ir
interesantas spēles ar daudz papildus uzdevumiem.
Mums arī paveicās ar komandu, jo savā starpā labi
mācējām sadarboties un uzmundrināt spēlēs, kurās daži
nebija pārāk labi.
Mums visvairāk patika spēlēt papildus uzdevumus, par
kuriem varēja dabūt papildus punktus, lai nopirktu
materiālus galvenajām spēlēm. Mēs varējām dejot,
dziedāt un taisīt cilvēku piramīdu. Mēs uzzinājām, ka mēs varam pacelt skolotāju. Ļoti interesanti arī bija
sameklāt vārītu olu, jo beigās, kad mums pavāres to
neiedeva, mums vajadzēja prasīt vecākiem, lai atnes.
Mums ļoti patika un ceram, ka tādi pasākumi notiks
biežāk, jo mēs pavadījām jautru laiku ar draugiem svaigā
gaisā, spēlējot interesantas spēles. Elza Krūmiņa,
Patrīcija Piļāne
Volejbola sitiens
Ar elegantu pietupienu, atraktīvu palēcienu, šķību
volejbola servi, 7.A jauki pavadīja laiku volejbola turnīrā.
Bet citi cīnījās un plēsās, ka pat neizveidoja komandu!
Kamēr meitenes klačojās, tikmēr puiši sparojās un
neizservēja mums pēdējo vietu. Agate Čivča
ZZ čempionāts
7.a klase ilgi bija domājusi, vai piedalīties ZZ čempionātā vai ne. Beigās domājām un domājām, līdz
izdomājām, ka jāpaskatās, cik spējīgi esam! Tikām pusfinālā un iepriecinājām daudz darbinieku, bet tālāk par
pusfinālu netikām. Toties ir daudz labu atmiņu! Tifānija Pavlova
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Runas konkurss “Zvirbulis”
Piedaloties “Zvirbulī”, notika dažas ļoti interesantas lietas.
Pirmkārt, visa tā straujums. Mēs tam visam sākām gatavoties dažas dienas pirms video ierakstīšanas, nebija
laika tekstus iemācīties no galvas, tāpēc mēs tekstus pa pusei lasījām no lapas. Teksti bija izdrukāti un salīmēti
uz kartona un tos mēs turējām viens otram. Visa ierakstīšana notika 40 minūšu laikā un misēkļu bija daudz.
Vārdi tika jaukti, teikumi pazuda bez mitas un mēs nevarējām ne nosmieties.
Kopumā viss šis pasākums bija ļoti jautrs un es gribētu to darīt atkal. Olivers Zirnis
7.b klase
Pasākumā “Piedzīvojumu gars” un klases saliedēšanas
pasākums, spēlējot boulingu.

1.a klases piedzīvojumi
Lāčplēša dienā

Piparkūku cepšana Ziemassvētkos

Krāsainā nedēļa
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Skolas muzeja 2021./2022.m.g. ziņas
Lai arī gads nebija viegls, tomēr skolas muzejs darbojās un centās izpildīt savu misiju – pētīt mūsu
skolas vēsturi un dalīties ar šo informāciju ar citiem. Šī gada muzeja izpētes tēma ir mūsu skolas izcilie
skolotāji.
Pētot šo tēmu, atklājām, ka daudzi mūsu skolas skolotāji ir veltījuši visu savu dzīvi skolai un bērniem.
Tie ir cilvēki, kuri ļoti mīl savu darbu un galvenais - bērnus.
Muzeja pulciņa dalībniekiem ir ekskluzīva iespēja iepazīt skolotājus tuvāk, izprotot viņu darbu, viņu
personību un ieguldījumu skolas dzīvē. Pavisam nesen intervējām literatūras un latviešu valodas skolotāju
Ināru Krauju, kura mūsu skolā strādā no 2012.gada, un uzzinājām viņas dzīvesstāstu - bērnības atmiņas, par
mācību darbu mūsu skolā un interesantus gadījumus no viņas dzīves. Šo video interviju būs iespējams
noskatīties skolas muzejā.
Daudzi no mūsu skolas skolotāji uzsākuši darbu mūsu skolā
jau pagājušā gadsimtā. Piemēram, mūsu skolas direktorei Renātei
Lindei, šogad rit jau 40.darba gads, pieskaitīsim klāt arī to, ka viņa
ir mācījusies mūsu skolā un absolvējusi to 1979.gadā. Darīts tik
daudz! No sirds sveicam! Gatavojamies lielajai intervijai!
Skolotāja Vija Rasmane strādā mūsu skolā no 1973. gada un
šogad viņai jau rit 49.darba gads. Pieskaitīsim klāt to, ka arī skolotāja
Vija Rasmane 1963.gadā ir absolvējusi mūsu skolu. Ir padarīts tik
daudz! Izturību! Paldies skolotājai par interviju, kura tiks uzglabāta
skolas vēstures muzejā!
Mīļi sveicam arī radošo skolotāju Ilzi Bērziņu, kurai rit 35.
darba gads mūsu skolā, sākot strādāt 1987.gadā. Skolotājs Andris Linde jau 36 gadus veltījis mūsu skolai,
sākot strādāt no 1986.gada. Paldies skolotājam par ieguldījumu muzeja darbā - sagādājot daudz nozīmīgu
foto! Arī šo skolotāju videostāsti ir iekļauti skolas muzeja krātuvē! Ilgus gadus mūsu skolā strādā skolotājas
Irina Kērma - 27 gadus, Aiva Klaipa - 24 gadus, Iveta Brokāne - 24 gadus, Santa Miķēna - 23 gadus, Agnese
Zommere - 23 gadus, Skaidrīte Daugule - 22 gadus. Paldies skolotājām par izturību, pacietību un mīlestību,
ko sajūtam jūsu darbā!
Šajā mācību gadā piedzīvojām bēdas, mūžībā aizgāja mūsu skolas ilggadējā bioloģijas, dabaszinātņu
un ķīmijas skolotāja Daina Bleive. 7.maijā skolotājai atzīmētu 50.dzimšanas dienu. Skolotāja mūsu skolā
strādāja no 1997.gada, 24 gadus. 13.maijā skolā notiks piemiņas pasākums par godu skolotājas Dainas Bleives
piemiņai.
Pavisam drīz mūsu skola svinēs 125. pastāvēšanas jubileju, uz kuru no visām pusēm ieradīsies
apciemot mūsu skolas absolventi un bijušie skolotāji, lai satiktu savus skolotājus un kolēģus, lai kavētos
atmiņās par savu skolas laiku. Muzejam ir daudz darba, lai sakārtotu klašu audzinātāju klašu hronikas,
fotogrāfijas, apzinātu mūsu skolas vēstures notikumus un organizētu interesantus pasākumus skolā. Tāpēc
jau tagad aicinām palīgus, jauniešus, kuriem interesē vēsture un radošs komandas darbs, lai paveiktu ļoti
nozīmīgu darbu!
Maijā Muzeja dienās aicinām klases pieteikties apciemot muzeju un
uzzināt par skolas vēsturi interesantus faktus, izspēlējot viktorīnas,
piedaloties dažādās aktivitātēs muzejā uz vietas. Gaidīsim
pieteikumus!
Mūsu skolas muzeja komandā ir ļoti aktīvi un atsaucīgi
dalībnieki, īpaši tie, kuri turpina muzejā darboties jau otro gadu. Katrs
no viņiem ir ieguldījis savu laiku un talantus, lai palīdzētu skolas
muzejam attīstīties.
Muzeja prezidente Elizabete Aizgirēviča:
“Es vienmēr esmu domājusi, ka muzejs ir senu lietu glabātuve un šīs lietas nevienam neinteresē.
Ierodoties skolas vēstures muzejā, atklāju sev jaunu pasauli. Sajutos svarīga un vajadzīga muzeja darbā,
spējīga organizēt un plānot pasākumus. Esmu uzzinājusi daudz faktu par skolu. Muzejā darbojos jau otro
gadu, tāpēc esmu spējīga palīdzēt citiem, kas šeit ir pirmo reizi. Skatoties uz jaunajiem dalībniekiem, redzu,
cik daudz viņi vēlas darīt. Es ļoti lepojos ar mūsu komandu, katrs var piedāvāt idejas, piedalīties to realizēšanā
un spēt vienkārši labi pavadīt laiku, darbojoties skolas vēstures pulciņā.”
Muzeja hronikas veidotājs Elvis Bērziņš:
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“Manuprāt, visvērtīgākais, kas šogad ir izdarīts un iegūts skolas muzejā, ir apzināta un pētīta
informācija par skolas vēsturi un atmiņas par skolotājiem. Īpaši šajā gadā mēs domājām par skolotāju Dainu
Bleivi, par viņas dzīvi un darbu mūsu skolā.
Jāsaka, ka neskatoties uz attālinātām mācībām 1. semestrī, gads ir bijis labs.”
Atbildīgais par muzeja krājumu Mareks Svārups:
“Esmu muzejā jau otro gadu, man liekas, ka šajā gadā esmu paveicis ļoti daudz, strādājot ar dokumentiem,
cenšoties uzlabot digitālā krājuma uzglabāšanas iespējas. Ļoti aizraujoši bija organizēt intervijas ar
skolotājiem. Veicu skolotāju un skolas tehniskā personāla anketēšanu. Katrā ziņā darba te būs vienmēr daudz.
Mums ir ļoti forša komanda.”
Muzeja hronikas veidotājs un gids Reinis Ligeris:
“Šis gads nav bijis viegls. Šogad intervējam daudzus skolotājus, īpaši jaunos. Staigājām pa skolu un
veicām anketēšanu. Tas prasīja daudz pacietības un enerģijas, bet arī sagādāja daudz priecīgu tikšanos. Man
ļoti patīk intervēt un uzzināt kaut ko jaunu par katru skolotāju. Šajā gadā esam bijuši kopā gan priekos, gan
bēdās. Mēs gatavojāmies muzeja skatei, kurā pārbaudīja mūsu paveikto muzejā.
Patreiz svarīgākais uzdevums mūsu komandai ir organizēt muzeja dienas skolā. Gribētos, lai pēc
iespējas vairāk visi mūsu skolas skolēni uzzinātu par mūsu skolas vēsturi. Darbs muzejā nav viegls, taču tas
mani aizrauj. Es cenšos visus darbus, kas man uzdoti pildīt līdz galam. Es domāju, ka mums vajadzētu vēl
kādu aizrautīgu skolēnu skolas muzejā.”
Tiksimies skolas muzejā! Laipni lūdzam!

Radošie darbi
5. a klases skolēni literatūras stundā iejutās dzejnieku lomā, radot dzejoļu krājumu ''Gadalaiki''.

Avīzi veidoja Renāte Linde, Inese Lude, Kristīne Dītriha

20

