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Ievads 
 

 

Viena no demokrātijas pamatvērtībām ir tradīciju saglabāšana. Tradīcijas ir Noteiktā cilvēku 

grupā izveidojies uzskatu un darbību, rīcības kopums, kas tiek pārmantots no paaudzes 

paaudzē. Tas ir svarīgas, lai taupītu, attīstītu un pilnveidotu tautas, valsts vai grupas kultūru. 

Tradīcijas ļauj mums izvērtēt iepriekšējo paaudžu pieredzi, atkārtoti nepieļaut kļūdas un 

apzināties savu vietu pasaulē. 

 

Visas tradīcijas, parasti ir veltītas tradicionāliem notikumiem, piemēram, Ziemassvētkiem vai 

Lieldienām. Katriem svētkiem un svinībām piemīt savas īpašās aktivitātes un darbības. Tie 

atspoguļo svētku jēgu un vēsturi. 

 

Mūsu skolā, kā īstā demokrātiskā iestādē, mēs taupām un saglabājām Latvijas tradīcijas, tomēr, 

lai iekļautos modernās pasaules plūsmā un sekotu līdzi apkārtējiem notikumiem, regulāri 

ieviešam jaunas aktivitātes, kas pilnveidotu un paspilgtinātu mūsu skolas dzīvi. 

 

Projekts ir paredzēts, lai apkopotu Jūrmalas Pumpuru vidusskolas esošās tradicionālās svinības 

un aktivitātes. Viss projekta darbs ir sadalīts vairākās nodaļās, respektīvi, pa mēnešiem. Darbā 

ir attēlotas visas svinības un aktivitātes, kas tiek organizētas skolā. Lielākoties aktivitātes 

organizē Skolēnu dome. Visbiežāk, tas notiek sadarbībā ar skolas administrāciju, skolēniem 

vai skolotājiem, kuri aktīvi iesaistās un palīdz pasākumu organizācijā. 

 

Mūsu grupas pirmais darbā mērķis ir aprakstīt Jūrmalas Pumpuru vidusskolas tradīcijas, vizuāli 

tās attēlot kalendārā un nodot skolas arhīvā, kurā tās glabātos, tiktu papildinātas un ar laiku 

uzlabotas. Mūsu grupas otrais darba mērķis ir nodot Pumpuru vsk. svētku kalendāru skolas 

pašpārvaldei, lai tas tiktu izmantots katru gadu, kā arī tiktu organizēti pasākumi, kuros skolēni 

varētu uzzināt par Latvijas vēstures nozīmīgākajiem notikumiem, tos svinēt un attīstīt arī 

turpmāk.  

 

 

Mūsu projekta darbs bija sadalīts vairākos soļos: 

 

 

- Praktiskās daļas veikšana 

- Teorētiskas, rakstiskās daļas izveide 

- Vizuālās daļas izveide  



Septembra mēneša pasākumi/svinības 
 

 

Dzejas diena 
 

Dzejas dienas ir ne tikai Pumpuru vidusskolas, bet arī Jūrmalas pilsētas tradīcija jau vairāku 

gadu garumā. Šis pasākums norit pirmajā septembra nedēļā no 6 līdz 10, tādējādi liriski ievadot 

jauno mācību gadu. Dzejas dienu mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar pašmāju dzejnieku darbiem 

un viņu, kā sociālu personību, ietekmi latviešu pašapziņas celšanā. Tāpat šajā laika skolēni 

mācas analizēt izvēlētās dzejas rindas un piedalās runas konkursā, kura uzvarētāji pārstāv mūsu 

skolu pilsētas skatuves runas konkursā. Šajā nedēļā 9. klašu jaunieši dodas uz Raiņa priedēm 

klausīties dzejnieku darbus vienlīdz godinot Latvijas dzejas pamatlicējus. Šis pasākums mūs 

vieno - no skolotājiem līdz jauniešiem - mēs neļaujam viens otram aizmirst mūsu laterālās 

saknes un to zīmīgumu mūsdienās. 

 

 

Olimpiskā diena 
 

Olimpiskā diena ir Vislatvijas pasākums, kas tiek rīkots 17.septembrī, tomēr saistībā ar esošo 

situāciju, pasākums tika pārcelts uz 22. aprīlī.  Šo pasākumu Pumpuru vidusskolā organizē 12. 

klašu skolēni sadarbībā ar Skolēnu domi. Olimpiskās dienas mērķis ir ar dažādu aktivitāšu 

palīdzību pavadīt vienu mācību dienu dabā, taipatlaikā izglītojot skolēnus par veselīgu uzturu, 

pareiziem iesildīšanās vingrinājumiem pirms sportiskām nodarbēm un informēt jauniešus kā 

visefektīvāk izvairīties no jaunām traumām. Mūsu skolā šis pasākums tiek organizēts atbilstoši 

klašu grupām un tās fiziskajai sagatavotībai, respektīvi, katrai klasei dienas laikā ir jāizpilda 

uzdevumi pie noteiktām stacijām. Šis stacijas pārbauda klases saliedētību, fizisko sagatavotību, 

uzmanību kā arī loģisko domāšanu. Pēc uzdevumu izpildes stacijas novērtē to cik kvalitatīvi 

klase ir pildījusi savu uzdevumu un to novērtē. Dienas beigās klases ar vislielāko rezultātu 

skaitu saņem apbalvojumus. 

 

 

Miķeļdienas gadatirgus 
 

Miķeļdienas tirdziņš, tāpat kā pārējā Latvijas teritorijā, Pumpuru vidusskola norisinājās 

29.septembri. Tirdziņš atrodas skolas pagalmā, kur pasākumu organizatori - Skolēnu domes 

dalībnieki  jau iepriekš bija izvietojuši galdus un orientēšanās zīmes tā, lai katram mazajam un 

lielajam tirgotajam būtu skaidrs kur atrasties.  Pasākuma galvenais mērķis ir aicināt jauniešus 

no 1.- 6.klasei izgatavot pašdarinātus izstrādājumus vai pagatavot produktus, kurus attiecīgi 

tirgot saviem skolas biedriem. Tirdziņš jau no mazām dienām iemāca mūsu skolēniem būt 

komunikabliem, patstāvīgiem un sabiedriskiem tai pat laikā godinot un neaizmirstot senās 

latviešu tirgošanās tradīcijas.  

 

 

  



Oktobra mēneša pasākumi/svinības 
 

 

Skolotāju diena 

 

Skolotāju diena Pumpuru vidusskola norisinājās 1.oktobrī. Šajos svētkos mūsu skolas jaunieši 

īpaši pateicas skolotājiem par ieguldīto darbu, pacietību un mīlestību mūs audzinot.  Dienas 

sākumā, pirms skolotāju ierašanās, skolēnu domes jaunieši jau atrodas skolā, sirsnīgi sveicot 

katru skolotāju un pateicoties par ieguldīto darbu, skolotāji tiek apbalvoti ar jauniešu gatavotām 

medaļām. Attiecīgi visas dienas garumā 12. klašu skolēni palīdz skolotājiem organizēt mācību 

procesu, piemēram, palīdzot vadīt stundas vai ar kādu citu interesantu aktivitāšu palīdzību 

nodarbinot jauniešus. Dienas izskaņā skolotāji tiek aicināti uz skolas svinību zāli kurā 

pateicoties 12. klašu atbalstam ir klāts galds. Kamēr skolotāji nogaršo cienastus, Skolēnu dome 

pasniedz īpaši viņiem sagatavotu koncertu, kurā piedalās skolas deju kolektīvi, koris, skolas 

grupa un teātra pulciņš. 

 

 

Labo darbu nedēļa 
 

Labo darbu nedēļa mūsu skolā norisinās oktobra pirmajā nedēļā. Šīs nedēļas galvenā būtība ir 

mācīt jauniešiem būt līdzcietīgiem pret apkārtējiem un palīdzēt tiem, kas ir nonākuši grūtībās. 

Šī gada labo darbu nedēļas galvenā tēma bija palīdīdzības sniegšana mūsu četrkājainajiem 

draugiem. No 11. – 15. oktobrim skolā atradās novietne, kura aicināja ikvienu ziedot dzīvnieku 

pārtiku, spēļmantiņas vai segas, lai vieglāk pārvarētu tuvojošos ziemu. Kopīgiem spēkiem 

mums izdevās saziedot vairāk nekā 15 maisus ar dzīvniekiem nepieciešamām precēm, kuras 

nogādājām Slokas dzīvnieku patversmei.  

 

 

Skolas izveidošanas diena 
 

Skolas jubilejas svinības ir liels notikums gan skolēniem, gan skolas skolotājiem. 30. oktobrī 

mēs atzīmējam skolas dzimšanas dienu, bet visas nedēļas garumā godinām mūsu skolu un tās 

tradīcijas. Šajā laikā jaunieši veido projektus par skolu, aprakstot savu vecāku vai radinieku 

mācīšanos Pumpuru vidusskolā. Tāpat klases viesojas skolas muzejā, kurā apskata skolas 

izskata maiņu gadu laikā, iepriekšējos direktorus, ievērojamas personības, kas beigušas 

Pumpuru vidusskolu un daudzus citus interesantus faktus par mūsu skolu.  

 

 

Helovīnu balle 

 

Helovīnu balle tradicionāli norit 31. oktobrī, tomēr šogad pandēmijas dēļ šos svētkus mums 

nācās izlaist. Svētku galvenā būtība ir pulcēt jauniešus no dažādām vecuma grupām un ļaut 

viņiem veidot brīnišķīgas atmiņas ārpus mācību laika. Katrs jaunietis ir aicināts ierasties 

Helovīnu ballē ar savu spokaino tērpu, kuru arī vakara gaitā novērtēs Skolēnu domes pārstāvji. 

Vakara izskaņā tiek apbalvoti divi jaunieši ar visinteresantāko tērpu. Par dekoriem un 

aktivitātēm skolas telpās parūpējas Skolēnu dome.  



Novembra mēneša pasākumi/svinības 
 

 

Lielā talka Asaru un Jaundubultu kapos 
 

Talka Asaru un Jaundubultu kapos norit 8. novembri īsi pirms Lāčplēšdienas. Tā pulcē 9. un 

12. klašu skolēnus atgādinot to cik bezbailīgi un patriotiski bija mūsu senči dodoties karā un 

cīnoties par mūsu valsts brīvību. Talkas laikā jaunieši sakopj kritušo karavīru kapus, iededz 

sveces un novieto ziedus, lai godinātu kritušos upurus.  

 

 

Lāpu gājiens 
 

Lāpu gājiens godinot Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu, Lāčplēša dienā, 11. novembrī norit 

visas Jūrmalas ietvaros. Pumpuru vidusskolas jaunieši dodas pie kapteiņa Paula Zolta 

pieminekļa Kaugurciemā, kur tiek pieminēti kritušie, novietoti ziedi un sveces un sākas Lāpu 

gājiens.  

 

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena 

 

Svētku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanai tradicionāli norit mūsu skolā 16. 

novembrī. Koncertā piedalās jauniešu kori, skolas dejošanas kolektīvi, ansamblis un kā ierasts 

12.klašu skolēni veido uzvedumu pieminot to, kā mūsu senči cīnījās par mūsu valsti. Koncerta 

programma sastāv no senajām un patriotiskajām latviešu dziesmām un melodijām. Koncertu 

organizē Skolēnu dome sadarbībā ar Skolas skolotājiem.  

     

Svinīgā sanāksme par godu Latvijas Republikas proklamēšanai Pumpuru vidusskolā norit 

dienu pirms 18.novembra. Sanāksmes mērķis ir izglītot jauniešus par Latvijas Republikas 

proklamēšanu un informēt par to ka Latvija vienmēr nav bijusi neatkarīga - mūsu senčiem par 

savu brīvību bija jācīnās. Lai jaunieši labāk uztvertu informāciju uz skolu tiek aicināts deputāts, 

kurš attiecīgi pastāsta par proklamēšanu un runas beigās jaunieši tiek aicināti uzdot sev vēlamos 

jautājumus.  



Decembra mēneša svētki/svinības 
 

 

Ziemassvētku koncerts 
 

Ziemassvētku koncerts ir Skolēnu domes rīkots  pasākums pirmsvētku nedēļas otradienā. 

Pasākuma galvenais mērķis ir radīt jauniešiem un viņu vecākiem svētku sajūtu, tai pat laikā 

demonstrējot apgūtās prasmes, pēc skolas pulciņos, pirmā semestra laikā. Pasākumā kā 

ierasts uzstājās skolas deju kolektīvi, pirmsskolas un vidusskolas kori kā arī 12.klases ar īpaši 

veidotiem priekšnesumiem. Pasākuma laikā zāle atrodas Ziemassvētku egle, kuru ir 

dekorējuši skolas jaunieši, tādējādi radot mīlestības un svētku sajūtu. 

 

Ziemassvētki 
 

Tie ir mājīgākie, sirsnīgākie svētki un tos sagaidīt Ziemassvētkus visai ģimenei kopā ir burvīga 

tradīcija. Tāpēc katru gadu cenšamies radīt siltu, dvēselisku atmosfēru Ziemassvētku laika. 

Mūsu skola ziemassvētki tiek sagaidīti ar klases dekorācijām un 12. klases organizēto 

Ziemassvētku balli kura katru gadu skolēni var sagatavot priekšnesumu un apsveic klases 

audzinātājus. Šī rezultāta skolēni sadarbojoties var veiksmīgi pabeigt pirmo semestri ar jauku 

atmosfēru un priecīgu pašsajūtu ejot Ziemassvētku brīvlaika. 

 

 

 

 

Janvāra mēneša svētki/svinības 
 

 

Barikāžu aizstāvju diena  
 

20. janvāris ir barikāžu atceres diena, kad visā Latvijā tiek rīkoti dažādi pasākumi, lai pieminētu 

1991. gada janvāra notikumus Rīgā. Tolaik pēc Latvijas Tautas frontes aicinājuma cilvēki 

veidoja barikādes ap stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā. Tā bija nevardarbīgas pretošanās 

izpausme, masveida gatavība aizstāvēties bez ieročiem. Pumpuros skolēniem tiek rādītas 

filmas par barikāžu laiku notikumiem un norises iemācot skolēniem par Latvijas vēsturi un kā 

viņu vecāki ir cīnījušies pret okupantiem un par brīvību dzīvot ka  Latviešiem. 

 

  



Februāra mēneša svētki/svinības 
 

 

Valentīna diena 
 

Valentīna diena tiek atzīmēta 14. februārī. Šajā īpašajā dienā saviem mīļajiem un tuvajiem 

vēlamies parādīt, ka mēs viņus novērtējam, mīlam un lutinām, dāvinot ziedus, dāvanas un sūtot 

vēstules vai romantiskas ziņas. Pumpuros tāpat ka jebkur citur skolēni kā arī skolotāji raksta 

viens otram vēstules kuras liek katram justies silti un mīlēti. Ka arī 1.-4. klašu grupām 

Zīmēšanas studijas Valentīndienas ballīte, kura bērni nodarbojās ne tikai ar zīmēšanu bet arī 

tiek iepazīstināti ar izcilākiem telotājmākslas pārstāvjiem un vīnu radošo daiļradi, nodarbību 

laika skan atbilstoša mūzika, kas sekmē jauku, draudzīgu un darbīgu gaisotni. 

 

 

Popiela 
 

Visapkārt Latviju skolas tiek rīkoti popielas konkursi un Pumpuru vidusskola neatšķiras. Katru 

gadu šos pasākumus gan rīko, gan piedalās paši skolēni. Formāts katrai popielai nedaudz 

atšķiras, bet galvenokārt tas ir vienāds. Uzvar tas, kurš vislabāk spēj attēlot izvēlēto dziesmu. 

Tiek aicināti vecāki, draugi vai paši klasesbiedri skatīties pasākumu un beigas uzvarētajam 

pienākas salda balva.   

  



Marta mēneša pasākumi/svinības 
 

Starptautiskā sieviešu diena 
 

Starptautiskā sieviešu diena ir starptautiska sieviešu solidaritātes un cīņas par sieviešu tiesībām 

diena, ko svin kopš 1911. gada. Tā veltīta visām sievietēm. Jūrmalas Pumpuru vidusskolā 

starptautiskā sieviešu diena tiek atzīmēta sveicot ikvienu sievieti. Dienas sākumā visas 

sievietes, ieejot skolā, saņem simbolisko dāvanu. Parasti tās ir konfektes vai puķes. Dienai 

turpinoties sievietes turpina saņemt individuālus apsveikumus no skolēniem. 

Šogad par godu Sieviešu dienai skolā tika uzaicināta jauniešu grupa “Smaržo pēc lietus”, kura 

katru starpbrīdī, ar savu brīnišķīgo mūziku un melodijām, sveica visas skolas sievietes. 

Svinot šos svētkus mēs uzsveram sieviešu un vīriešu vienlīdzības svarīgumu un dāvinām prieku 

ikvienai daiļās dzimtas pārstāvei. 

 

Pasaules ūdens diena 
 

Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas starptautiskā ūdens diena pirmo reizi 

visā pasaulē tika atzīmēta 1993. gadā. Šī diena ir starptautiskas svinības un iespēja aicināt 

ikvienu pievērst uzmanību ūdens resursu nozīmei un ilgtspējīgai apsaimniekošanai, mudinot 

sabiedrību domāt ne vien par savas, bet arī nākamo paaudžu veselību un izdzīvošanas iespējām. 

Latvijā šo dienu atzīmē kopš 1996. gada. 

Šogad svētki pirmo reizi, norisinājās 22.martā. Jūrmalas Pumpuru Vidusskolas EkoSkolas 

pulciņs uzrīkoja divas aktivitātes.  

Skolas svinību zālē norisinājās erudīcijas spēle, kurā jautājumu tematika bija cieši saistīta ar 

ūdeni. Paralēli šīm aktivitātēm, skolas pagalmā norisinājās aktivitātes pa stacijām, kur jaunieši 

varēja iepazīt ūdens un tā nozīmīgumu. Jauniešiem nācās pildīt digitālās darba lapas, kā arī pie 

katras stacijas skenēt QR kodus, lai atzīmētu savu progresu. Šādi veidojot aktivitātes, skolēni 

- organizatori, attīstīja savas komunikācijas, IKT, un pasākuma vadīšanas prasmes. 

Šī pasākumu atzīmēšana un tradīcijas ieviešana ir būtisks solis mūsu skolas Zaļā karoga 

atgūšanas procesā, jo pēdējie gadi ir aizlieguši mūsu darbības "klasiskajā" izpratnē. Pasākuma 

organizatori pārsvarā ir no 7. klasēm, kuri aktīvi darbojās skolas Eko pulciņā, tādejādi cerība 

ir uz to, ka tradīcija turpināsies un skola atsāks savu ceļu uz zaļo karogu nākamajos gados!  



Aprīļa mēneša pasākumi/svinības 
 

 

Joku diena 
 

Joku diena, kas tiek atzīmēta 01. aprīlī, ir diena, kad cilvēki izjoko cits citu. Ir vairāki lietišķie 

pierādījumi, ka pirmā dokumentētā asociācija ar izjokošanu un 1. aprīli ir meklējama Džefrija 

Čosera grāmatā “The Canterbury Tales”. 

Skolā skolēni tiek aicināti nekaitīgi izjokot vienam otru. Šogad tika organizēta pārģērbšanās 

diena, kad katrai klasei bija savs uzdevums (uztaisīt smieklīgu frizūru, uzvilkt dažādas zeķes 

utt.). 

Joku dienas svinēšana veicina kopējo skolēnu garastāvokļa pacelšanu un garīgās veselības 

veicināšanu, kā arī skolēnu savstarpējo saliedētību.  

 

 

Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram 
 

Svētki "Sporta diena" tiek svinēta Krievijā kopš 1939. gada. Pēc statistikas  sports ir 

vismīlīgākais cīņas veids, no visas pasaules esošās. Tāpēc sports, pēc ANO Ģenerālās 

asamblejas domām, ir svarīgs faktors miera attīstībā un stiprināšanā. Katra valsts vēl nesen 

neatkarīgi noteica veselības, fiziskās audzināšanas un sporta dienas svinēšanas dienu. Un tikai 

2013. gada 23. augustā ANO Ģenerālās asamblejas lēmums tika iecelts par Starptautiskās 

sporta dienas svinēšanas dienu. Šī brīvdiena no 2014. gada tiks svinēta visā pasaulē 6. aprīlī. 

Sporta dienā katru gadu tiek organizētas aktivitātes skolēniem. Skolas pašpārvalde kopā ar 

sporta stundas skolotājiem organizē stacijas vai vingrošanu ārā. Kad tiek organizētas stacijas 

katra klase tiek aicināta iziet cauri šķēršļiem, labākie rezultāti tiek fiksēti un uzvarētāji 

apbalvoti. Āra vingrošana notiek visiem kopīgi ārā sapulcējoties un vingrojot.   

Šis pasākums ir paredzēts, lai veicinātu cilvēku apvienošanos visā pasaulē, apvienojot tādas 

svarīgas vērtības cilvēkiem kā taisnīgums, savstarpēja cieņa un vienlīdzība. Pumpuru 

vidusskolā “Starptautiskā sporta diena attīstībai un mieram” tiek svinēta, lai nepieļautu skolēnu 

fiziskā stāvokļa pasliktināšanos un, lai vienotu dažādu tautību, tradīciju un uzskatu cilvēkus. 

 

 

Lielā Talka 
 

Lielā Talka ir salīdzinoši jauns Vislatvijas pasākums, kuru pirmsākumi ir meklējami tikai 

2019.gadā, taču Jūrmalas Pumpuru vidusskola kā progresīva skola pievienojās šai kustība un 

arī “talko”.  Skolas teritorija tiek shematiski sadalīta vairākās zonās, katrai klasei pienākas sava 

zona. Kopīgi skolēnu sakārto skolas teritoriju, savāc un izmet atkritumus ka arī uzstāda puķes. 

Lielās talkas mērķis ir atveseļošanā un labiekārtošanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi 

padarīta darba sajūtu. 

 

 

 

  



Lieldienas 
 

Lieldienas  svarīgi kristiešu svētki, kuros tiek svinēta Jēzus Kristus augšāmcelšanās trešajā 

dienā pēc krustā sišanas, kas, pēc kristīgās tradīcijas, ir notikusi laika posmā starp 27. un 33. 

gadu. Agrākais reģistrētais Lieldienu svinēšanas notikums reģistrēts ar 2. gadsimtu, lai gan 

Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir atzīmēta arī agrāk. Lieldienas ievada Klusā nedēļa ar Pūpolu 

svētdienu, Zaļo ceturtdienu, Lielo piektdienu un Kluso sestdienu, bet svētdienā tiek atzīmētas 

Pirmās Lieldienas. Otrās Lieldienas ir nākamās nedēļas pirmdiena. Katrai dienai ir īpaša 

nozīme. Par tradīciju kļuvuši arī daudzi pagāniskie Lieldienu svinēšanas elementi. Piemēram 

olu krāsošana. 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolā Lieldienas ir viens no svarīgākiem reliģiskiem svētkiem visa 

gada garumā. Skolas pašpārvalde, cieši sadarbojoties ar interešu pulciņiem un radošiem 

kolektīviem, izrotā skolu ar Lieldienu tematikas dekorācijām, veido plakātus. Sākumskolas 

skolotāji organizē sākumskolas skolēniem olu krāsošanu un iepazīstina tos ar Lieldienu 

tradīcijām un ticējumiem. 

Svinot Lieldienas, mēs pieminam vienu no svarīgākām reliģiskām tradīcijām, veidojot bērniem 

pareizu attieksmi pret reliģiju un uzsverot citu cilvēku vērtības, parādot, ka visi mēs esam 

līdzīgi.  

 

 

Žetonu vakars 
 

Žetonu vakars ir viens no īpašākiem notikumiem divpadsmitklasnieka dzīvē. Pasākuma 

emocionālākais mirklis allaž ir tas, kad skolēni saņem īpašo savas skolas simbolu – zilas krāsas 

žetonu-piespraudīti –, kas vienmēr atsauks atmiņā vidusskolā pavadītos skolas gadus un 

mudinās atkal visus satikties. Skolēni, baudot priekšnesumu, ko tradicionāli organizē 11.klases, 

un uzstājoties paši, atsauc atmiņā skolā pavadītos gadu, dalās ar saviem dzīves stāstiem un 

nākotnes plāniem. Pasākums norīt neformālā atmosfērā kopā ar klases audzinātājiem svinību 

zālē.  



Maija mēneša pasākumi/svinības 
 

 

Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena 
 

 

1. maijā 1920. gadā Latvijas Republikas Satversmes sapulce sanāca uz savu pirmo sēdi. Šīs 

datums ir viens no visnozīmīgākie Latvijas vēsturē, jo nepilnu divu gadu laikā Satversmes 

sapulce izstrādāja galveno juridisko dokumentu Latvijā – satversmi. Jau 1923. gadā aizsākās 

tradīcija 1. maijā rīkot armijas svētku parādi Esplanādē (Rīgā). Tajā noraudzījās ne vien valsts 

amatpersonas un lūgtie viesi, bet arī liels skaits iedzīvotāju.  

Pumpuru vidusskolā, savukārt, katru gadu notiek svinības koncerts, kas ir paredzēts visiem 

maijā nozīmīgiem svētkiem un arī Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas 

dienai. Dažkārt, Pumpuru vidusskolas Skolēnu dome skolēniem veido izglītības materiālus: 

plakātus, brošūras. 

Pieminot un svinot šo dienu, mēs Pumpuru vidusskolā rodam bērniem un jauniešiem  

patriotisma sajūtu, kas vieno visus skolēnu un iemāca atšķirt labu no ļauna. 

 

 

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena 
 

 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena ir otrie galvenie svētki neatkarīgās 

Latvijas vēsturē. Sājā dienā demokrātiskās vēlēšanās ievēlētā LPSR Augstākā padome, paužot 

tautas gribu, pieņem deklarāciju „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Tādējādi 

tiek atjaunota Latvijas Republika, daļēji spēkā stājas 1922.gada Satversme un sākas pārejas 

periods līdz pilnīgai valsts neatkarības atjaunošanai. 

Par godu šīm svētkiem Latvijā katru gadu notiek svinības. Latvieši uzvelk tautastērpu, tiek 

izkarināti LR karogi.  

Pumpuru vidusskolā LR Neatkarības atjaunošanas diena tiek rīkots svinību koncerts, kur tiek 

atzīmēta LR Neatkarības atjaunošanas diena un LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. 

Vienīgais, kas cilvēka nevar tikt atņemts ir atmiņa un zināšanas. Pumpuru vidusskolā mēs 

pilnveidojam jauniešu un bērnu zināšanas, vienlaicīgi saglabājot atmiņu, par drosmi un godu, 

ko bija izrādījuši mūsu senči. 

 

 

  



Mātes diena 
 

 

Mātes diena Latvijā tiek svinēta maija otrajā svētdienā, līdz ar to svinību datums katru gadu 

mainās. Šie ir starptautiski svētki, diena par gadu visām sievietēm, kuriem ir bērni. Ikviens 

bērns visā pasaulē uzdāvina savai mammai ziedus un kādu paštaisītu vai nopirktu dāvanu. 

Pumpuru vidusskolā sākumskolas bērni katru gadu kopā ar skolotājiem veido paštaisītas 

dāvanas savām mammām. Katru gadu notiek koncerts, ko Jūrmalas Pumpuru vidusskolā rīko 

interešu izglītības kolektīvi sadarbībā ar Skolēnu domi. 

Mūsu skolā vienmēr uzsvars bija un tiek likts uz pateicības apzināšanos. Skolēni apzinās, ka 

daudz dzīvē iegūtie sasniegumi ir pateicoties mūsu vecākiem un sevišķi mammām. 

 

 

 

 

Eiropas diena 
 

 

Eiropas diena, ko ik gadu atzīmē 9. maijā, ir veltīta mieram un vienotībai Eiropā. 9. maijā 

atzīmē vēsturiskās Šūmana deklarācijas pasludināšanas gadadienu. ES iestādes katru gadu 

atver durvis sabiedrībai Briselē un Strasbūrā, ļaujot pilsoņiem apmeklēt vietas, kur tiek 

pieņemti lēmumi, kas ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Turklāt daudzas no tām organizē piemiņas 

pasākumus, lai godinātu šī datuma vēsturisko nozīmi. 

Jūrmalas Pumpuru vidusskolā Eiropas dienu katru gadu organizē Eiropas parlamenta vēstnieku 

skolas parlaments, kas rīko pasākumus Eiropas dienas svinēšanai. Tiek atgādinātas 

demokrātijas un ES pamatvērtības. Tiek veidoti izglītojoši pasākumi par ES darbības 

principiem un shēmām. Skolēnus iepazīstina ar Eiropas parlamentu, tiek organizētas tikšanās 

ar Eiropas parlamenta deputātiem. Ikviens skolas skolēns tiek aicināts piedalīties Eiropas 

eksāmenā. 

Mūsdienu pasaulē ļoti svarīgs ir skats nākotnē. Eiropas diena ļauj skolēniem, skolotājiem un 

darbiniekiem iepazīties ar ES piedāvāta iespējam, labāk izprast ES darbības principus un 

attīstības stratēģijas. 

 

 

 

Pēdējais zvans 
 

 

Katru gadu 9.klašu skolēniem “Pēdējais zvans” iezvana eksāmena laika sākšanos un 

pamatizglītības posma noslēgšanos, bet 12.klašu skolēniem tas ir nepārprotams signāls par 

skolas gaitu beigšanu. Vēl pēdējo reizi 12. klašu skolēni var iestaigāt savā mīļajā skolā. Izejot 

cauri Jūrmalas Pumpuru vidusskolas goda vārtiem tie dodas uz Svinību zāli, tiem līdzās iet 1. 

klases skolēni. Tas simboliski parāda, cik ļoti jaunieši ir izauguši un pieauguši.  



Praktiskā daļa 
 

 

Pieeja izveidotam kalendāram ir šeit. 
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Secinājumi 
 

Tradīcijas mūsu skolā ir pārmantotas no paaudzes paaudzē, tās ir senas skolas vērtības, kuras 

pateicoties mūsu fantastiskajiem skolotājiem un aktīvajiem skolēniem ir izkoptas vairāku gadu 

garumā. Tai pat laikā, skolas vērtību saraksts tiek pastāvīgi papildināts, sekmējot jaunu un 

iepriekš nepieredzētu svētku svinēšanu.  

Veidojot attiecīgo projekta darbu mēs spējām iepazīt skolas vērtības - tās apkopot, izpētīt un 

aprakstīt, tā lai viņas tiktu saglabātas un nodotas nākamajām paaudzēm.  

Projekta laikā esam sasnieguši savu galveno mērķi - izveidot personalizētu Jūrmalas Pumpuru 

vidusskolas kalendāru  2021/2022 mācību gadam, kā arī aprakstīt katra mēneša individuālos 

svētkus. Veicot projekta prakstisko daļu mēs devāmies uz skolas muzeju, kur izpētījām svētku 

vēsturi un nozīmi, lai spētu svētkus aprakstīt pēc iespējas precīzāk.  Projekta teorētiskajā daļā 

mēs apkopojām uzzināto informāciju.  

Kopumā mums izdevās sasniegt projekta sākumā izvirzītos mērķus, tāpat mēs spējām saplānot 

savu laiku tā, lai spētu iekļauties projekta veidošanai atvēlētajā laikā. Apskatot darba kopskatu 

jūtamies gandarīti par paveikto, jo tas ne tikai papildināja mūsu zināšanas par skolas vērtībām, 

bet arī palīdzēs jaunajiem jauniešiem iepazīt viņu skolas vērtības, tās pilnveidot un pavisam 

iespējams pat veidot jaunas, attiecīgajam laikam atbilstošas tradīcijas.  
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