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Jaunmārupes sākumskolas avīze              Nr.3  

 

Iepazīsties - jaunais pamatskolas projekts!!! 

 

Šajā numurā lasiet: 

Latviešu valodas nedēļa – 1.lpp. 

„Zvirbulis‖ – 2.lpp. 

„Jaunie klausītāji‖ – 3.lpp. 

„Kas ir dzimtenes mīlestība?‖ – 4.lpp. 

Veļu laiks un Visu svēto diena un spoku stāsti – 

4.lpp. 

Interesantā vēstures stunda – ekskursija – 5.lpp. 

Latviešu valodas nedēļa 

Oktobra beigās skolā norisinājās latviešu valodas 

nedēļa, kuras mērķis bija veicināt skolēnu interesi 

par latviešu valodu, tās lietošanu. Šajā nedēļā 

piedalījās visu klašu skolnieki no 1. klases līdz pat 6. 

klasei. Skolēni varēja nostiprināt mācību procesā 

iegūtās zināšanas, pilnveidot prasmes darboties ar 

daţādiem uzdevumiem, attīstīt saskarsmes un 

sociālās iemaņas. Latviešu valodas skolotājas Inguna 

un Lelde noorganizēja viktorīnu pa klašu grupām. 

Manuprāt, ikviens labprāt iesaistījās pārbaudījumos: 

laicīgi un pareizi paveikt uzdevumu. Latviešu 

valodas nedēļas laikā darbi tiks izvērtēti – pirmo trīs 

vietu ieguvēji saņēma diplomus, pārējie – atzinības 

rakstus par piedalīšanos, katram skolēnam tika arī 

salds pārsteigums. 

 
Attēlā latviešu valodas skolotāja Inguna, klašu audzinātājas 

Ilze un Diāna, 2. klašu komandas. 

Foto: direktora vietniece Anita Līdaka 

 
Prieks par paveikto! Attēlā latviešu valodas skolotāja Lelde, 

audzinātāja Antra un 3. klašu komanda. 

Lūk, rezultāti: 

Aktivitātes 

nosaukums 

katras dienas  

3 labākie (vārds, uzvārds) 

5. a un 5. b 

viktorīna 

1. vieta – 5.b „Cietie rieksti‖; 

2. vieta – 5.b „Bonbondziņas‖; 

3. vieta – 5.b „Aldaris‖. 

6.a un 6.b 

viktorīna 

1. vieta – 6.b „Niknie zaķīši‖; 

2. vieta – 6.b „Vikipēdija‖; 

3. vieta – 6. a „GTLLZ‖. 

3.a un 3.b 

viktorīna 

 

1. vieta – 3. a „Raķetes‖; 

2. vieta – 3. b „Gudrinieki‖; 

3. vieta – 3. b „Einšteini‖ un  

3. b „Krutās lapas‖. 

2.a un 2.b 

viktorīna 

(jauktās 

1. vieta – „Niknie tīģeri‖; 

2. vieta – „Turbo‖; 

3. vieta – „Spīdumi‖. 
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Foto: direktora vietniece Anita Līdaka 

komandas) 

4.a un 4.b 

viktorīna 

(jauktās 

komandas) 

1. vieta – 4.a „Leģendārais 6‖; 

2.vieta– 4.b „Ugunīgās  

meitenes‖; 

3. vieta – 4.a un 4.b  

„Gudrās pūces‖ un „Smart girls‖. 

 

Apsveicam uzvarētājus!!! 

Laura, 6.a 

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis” 

Skatuves runas konkurss „Zvirbulis‖ pastāv no 2005. 

gada. VISC (Valsts izglītības satura centrs) ir 

izstrādājis šī konkursa noteikumus. Konkursa mērķis 

ir attīstīt un pilnveidot skatuves runas un uzvedības 

kultūru, Konkursa pirmā kārta mūsu skolas 

skolēniem notika Jaunmārupes sākumskolā, 

skolēniem bija jāsagatavo viens dzejolis. Vērtēts tika 

skolēna vizuālais tēls, kontakts ar klausītāju, 

repertuāra atbilstība runātājam, runa. Skolēnus 

vērtēja ţūrija: bibliotekāre Zinaida Spāde, direktora 

vietniece izglītības jomā Anita Līdaka, logopēde 

Zeltīte Šneidere, speciālais pedagogs Inga 

Petruševska, skolas psihologs Ilona Laizāne.  

Zinaida Spāde izteica savu vērtējumu: „Katru gadu 

skolā līmenis aug. Bērni zina, kas no viņiem tiek 

prasīts. Bija grūti lielos izvēlēties, daudzi bija ļoti 

labi sagatavojušies.‖ 

Ilonas Laizānes vērtējums bija šāds: „Bērni bija ļoti 

drosmīgi, mācēja savaldīt uztraukumu.‖ 

Skolas konkursā 1.klašu grupā piedalījās 9 skolēni, 

2. un 3. klašu grupa – 11 skolēni, bet 4. – 6.klašu 

grupā piedalījās 18 skolēni. 

Iegūtie rezultāti: 

1.klašu uzvarētāji: 

1.vieta – Patrīcija Mediņa (1.a klase) un Katrīna 

Patrīcija Bāra (1.c klase) 

2.vieta – Agrita Eva Kristapsone (1.a klase) 

3.vieta – Linda Antiņa (1.b klase) 

 
Skolēni, kuri piedalījās skatuves runas konkursā 

„Zvirbulis‖ 

Foto: Zinaida Spāde 

2.-3. klašu uzvarētāji: 

1.vieta – Ralfs Vinters (2.a klase) un Marta 

Reihmane (3.b klase) 

2.vieta –Elizabete Liepa (3.b klase) un Emīls 

Frederiks Hansens (2.a klase) 

3.vieta – Vendija Una Magone (2.b klase) un 

Roberts Polcs (2.b klase) 

4.-6. klašu uzvarētāji: 

1.vieta – Reinis Grāvītis (5.a klase), 

Anţelika Baltmane (5.b klase) 

2.vieta – Elizabete Blūma (6.a klase) un Adrija 

Silva Kukuvasa (4.b klase) 

3.vieta – Aleksandra Anna Meinerte (5.a klase) 

un Laine Paupere (5.b klase) 

Ţūrija izteica arī savus vēlējumus skolēniem, kuri 

piedalīsies konkursa nākamajā kārtā: 

Lai veiksme, galvenais – droši skaitīt, spēt 

pārliecināt skatītājus. Rādīt savu attieksmi. Veidot 

kontaktu ar skatītājiem. (Zinaīda Spāde) 

Labi, ka ir skolēni, kas mācās un ir gatavi sevi 

pierādīt. Lai jums veicas! (Ilona Laizāne) 

Nebīstieties no skatuves un runājiet no sirds. 

(Inga Petruševska) 

Pirmo vietu ieguvēji 26.novembrī piedalījās Mārupes 

vidusskolas rīkotajā skolēnu skatuves runas 

konkursā. Konkurss veltīts I.Ziedoņa un O.Vācieša 

80. gadu jubilejām. Lai piedalītos, bija jāiemācās arī 

prozas tekstu runāt.  

Apsveicam 1.c klases skolnieci Katrīnu 

Patrīciju Bāru ar iegūto 1.vietu (1.klašu 

grupā), 2.a klases skolnieku Ralfu Vinteru ar 

iegūto 3.vietu (2.-3.klašu grupā) un 5.b klases 

skolnieci Anželiku Baltmani ar iegūto 3.vietu 

(4.-6.klašu grupā)! 

Anna, Liene, 6.b 
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Kamermūzikas koncerts „Jaunie klausītāji” 

 
Attēlā diriģents Andrejs Jansons, pūtēju kvintets un klausītāji – 

Jaunmārupes sākumskolas skolēni. 

Foto: Zinaida Spāde 

12.novembrī pie mums viesojās ASV dzīvojošais 

latviešu diriģents Andrejs Jansons un studentu 

koka pūšamo instrumentu kvintets no Latvijas 

Mūzikas akadēmijas un piedāvāja skolēniem 

noklausīties koncertu – lekciju „Jaunie 

klausītāji‖. „Young Audience‖ ir organizācija, kas 

darbojas ASV, tās mērķis ir iepazīstināt skolēnus 

ar mūzikas instrumentiem un sniegt 

kamermūzikas koncertus klausītājiem saprotamā 

veidā, profesionālu mūziķu izpildījumā. Koncerta 

laikā norisinās dialogs starp mūziķiem un 

klausītājiem. Skolēni pasākuma laikā kļūst par 

diriģentiem, komponistiem, mūziķiem.  

Kāds mūziķis, kurš spēlē meţragu demonstrē, kā 

izveidot meţragu no saimniecības preču veikalā 

atrodamām lietām. 

Skolēniem bija interesanti vērot ciemiņu 

priekšnesumu, un vaicāti, vai tie vēlētos vēl 

šādus koncertus, tie vienbalsīgi atbildēja - JĀ! 

Anna, 6.b 

Fakti par novembri 

1914. gada 27. novembrī Lielbritānijā par policisti 

kļuva pirmā sieviete. 

1935. gada 5. novembrī Parker Brothers pirmo reizi 

prezentēja galda spēli „Monopols‖. 

Somijā novembra nosaukums ir ―marrasskuu‖, kas 

tulkojumā nozīmē ―mirušo mēnesis. 

Senie sakši sauca novembri par asins mēnesi, jo 

novembrī tie veica dzīvnieku ziedojumus saviem 

dieviem. 

Novembra nosaukums ir cēlies no latīņu vārda 

saknes ―novem‖, kas nozīmē deviņi. Romiešu 

kalendārā tas bija 9. mēnesis. 

Zane, 6.a 
 

Attēlā: izgaismotā Latvija pie Jaunmārupes sākumskolas. 

Foto: Zinaida Spāde 

Novembris ir Latvijas mēnesis: Lāčplēša diena, 

Latvijas dzimšanas diena. Tas ir laiks, kad mēs savu 

piederību tautai, zemei, valstij izjūtam visvairāk. Tas 

ir laiks, kad mēs savās sirdīs aizskaram patriotisma 

stīgu. 

Aptaujājām 3.b klases skolēnus. 

Ar ko viņiem asociējas Latvija? ar dzimto vietu 

(Marta, Māris, Edgars), ar dabu (Ričards), ar tiltiem, 

baznīcām, pilīm (Karlīna), ar brīvību (Elizabete), ar 

mājām (Emīlija). 

Kas ir patriots? 

Tas, kurš negrib nekur citur. Kas savu valsti 

aizsargā. (Dţeina, Markuss), Kad mīl savu 

dzimteni. (Ričards), Kas ilgi paliek savā valstī. 

(Karlīna), Tāds cilvēks, kas mīl savu Latviju. 

(Elizabete, Marta, Kalvis, Emīlija, Edgars, Māris, 

Eduards, Haralds, Rems,),  

Skolēni izteica savus vēlējumus Latvijai: 

Lai atkal nav kara! (Markuss), Lai Latvija dzīvo 

mūţīgi! (Māris), Lai Latvija ir tīra! (Edgars), Lai 

Latvijā nebūtu krīzes! (Emīlija), Lai Latvija 

vienmēr skaista! (Marta), Lai Latvija būtu 

neatkarīga valsts! (Karlīna) 

Zane, 6.a 
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Latvijas himna 

„Dievs, svētī Latviju!‖ ir Latvijas Republikas valsts 

himna. Vārdu un mūzikas autors ir Baumaņu Kārlis 

(1835-1905). "Dievs, svētī Latviju" ir īpaši dziesmu 

svētkiem kā latviešu himna rakstīta vīru kora 

dziesma. Pirmo reizi tā izpildīta I Vispārējo latviešu 

dziesmu svētku svinīgajā atklāšanas aktā 1873. gada 

26. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības zālē. 

"Dievs, svētī Latviju" par Latvijas Republikas himnu 

tika apstiprināta 1920.gada 7.jūnijā Latvijas 

Satversmes sapulces sēdē. Pēc Latvijas okupācijas 

un atrašanās PSRS sastāvā, 1940.—1990. gados, to 

aizstāja ar Latvijas PSR himnu,  

 
Latvijas himnas teksts un notis uz Baumaņu Kārļa piemiņas 
zīmes Rīgā, Viesturdārzā 

taču 1991.gada 15.februārī LPSR Augstākā 

padome atjaunoja "Dievs, svētī Latviju" par 

Latvijas himnu. 

Latvijas valsts karogs  

Latvijas karogs ir karmīnsarkans ar horizontālu baltu 

svītru vidusdaļā.  

PSRS okupācijas laikā Latvijas karogs bija aizliegts, 

taču tas tika izmantots kā protesta zīme pret valsts 

neatkarības zaudēšanu. Karogs tika plaši lietots 

Atmodas laikā un no jauna kļuva par valsts karogu 

1990. gada 27. februārī. 

Latviešu sarkanbaltsarkanajam karogam ir sena 

vēsture. Pirmoreiz tas minēts 13.gs. "Atskaņu 

hronikā", aprakstot Zemgales valdnieka Nameiša 

vadīto zemgaļu karagājienu pret Rīgu. Gadsimtu 

gaitā šis krāsu savienojums tautā bija saglabājies; 

arī Latvijas Republikas pasludināšana 

1918.18.XI notika zem sarkanbaltsarkanā  

karoga. 

Laura, 6.a 

Aizsardzības ministrijas izsludinātā stāstu konkursa 

„Kas ir dzimtenes mīlestība?” uzvarētāja 

Jaunmārupes sākumskolas 3.a klases skolnieka 

Rūdolfa Vaidera darbs. 

 

Es esmu dzimis Rīgā. Man mana dzimtene ir: mana 

valsts, manas mājas, mana pilsēta, 

Dzimtenes mīlestība nozīmē, ka cilvēki ir savas 

valsts patrioti, aizstāv savu zemi, lepojas ar savu 

valodu, zina savas tautas dziesmas, zina savas tautas 

vēsturi. Lāčplēša dienā mēs ar ģimeni dodamies 

krastmalā nolikt sveci par godu tautas varoņiem. Arī 

mans vecvectēvs ir gājis karā, lai šodien Latvija būtu 

brīva un mēs varētu mierīgi dzīvot.  

Latvijas dzimšanas dienā mēs ar ģimeni priecīgi 

dodamies svinēt svētkus Rīgas ielās. 

18.novembrī cilvēki priecājas par to, ka dzīvo 

brīvā valstī un var strādāt, izklaidēties, audzināt 

bērnus, svinēt svētkus. Cilvēki var palīdzēt savai 

tautai, piedaloties ziedojumu vākšanā, piedaloties 

talkās, palīdzot veciem cilvēkiem. Tie cilvēki, 

kas mīl savu dzimteni, arī cenšas to iepazīt. Arī 

es šovasar devos ceļojumā gar Latvijas robeţu. 

Braucām no Liepājas gar Latvijas dienvidu 

robeţu. redzējām maziņus ciematus .Tā es 

iepazīstu savu Latviju. 

Lai Latvija kļūtu labāka, katram pašam tā ir 

jāpadara labāka. Ja cilvēki neko nedarīs, tad 

Latvija pati no sevis labāka nekļūs. 

Veļu laiks un Visu svēto diena jeb Helovīni. 

Tautā par veļu laiku pieņemts uzskatīt laiku starp 

Miķeļiem (29. septembris) un Mārtiņiem (10. 

novembris). Veļus – mirušo senču garus, sauca arī 

par iļģiem, leļiem, urgučiem, raudačiem, vecīšiem, 

vecajiem, paurīšiem, ķauķiem, ēniem, māţekļiem, 

māniķiem. 

Tas ir laiks, kad saimnieks ar saimi aicina mājās 

ciemoties mirušo piederīgo veļus un sarīko tiem 

svinīgu mielastu. 

Rudens migla, tumsa saistījās ar viņsauli, iedvesa 

cilvēkos bijību. Godinot aizgājējus, veļiem senatnē 

klāja galdu vai deva mielastu istabā, rijā, pirtī, 

senajās ziedošanas vietās. 

Daţreiz pats saimnieks braucis uz kapsētu, aicinājis 

māju, it īpaši ņemot vērā, ka viņiem septiņos bija 

jāceļas uz darbu. Mana vecākā māsa tobrīd bija 

ārzemēs, un viņa plānoja tur palikt vēl vismaz 

nedēļu. Tātad tā arī nevarēja būt viņa. Es zināju, 

ka es sadzirdēju kāju šļūkšanu aiz istabas 

durvīm. Es biju par to pārliecināts. Šļūkšana 

kļuva skaļāka, Viņš tuvojās. Uz to brīdi es jau 

viss biju asarās, mani sāka pārņemt nevaldāma 

panika. 
Man par pārsteigumu, es tonakt rīkojos ļoti pat 

racionāli, es nokāpu no gultas, paķēru segu, un, 

aizlavīdamies uz istabas stūri, nometos uz drēbju 

kaudzes un apsedzos ar segu. Es zināju, ka 

nevarēju palikt savā gultā. Man bija jāglābjas. 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Satversmes_sapulce
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Satversmes_sapulce
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_okup%C4%81cija_(1940)
http://lv.wikipedia.org/wiki/Padomju_Savien%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/1940._gadi
http://lv.wikipedia.org/wiki/1990._gadi
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_PSR_himna
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=LPSR_Augst%C4%81k%C4%81_padome&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=LPSR_Augst%C4%81k%C4%81_padome&action=edit&redlink=1
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garus sēsties ratos un pēc mielasta vedis tos atpakaļ 

uz kapsētu. 

Kad veļi bija mieloti, tos lūdza atkal aiziet un 

pagodināt saimi citā reizē. Ar dziesmām, 

plaukšķināšanu, ar krāsns kruķi izbakstot pagultes un 

ar cirvi cērtot kaktos, veļi raidīti atpakaļ uz Veļu 

valsti. 

Veļu laikā nevērpa vilnu, nedzina vadţus, ne pirka, 

ne pārdeva, neveda lopus projām no mājām un 

netrokšņoja. Tumšais laiks pirms ziemas 

saulgrieţiem ir laiks, kad veļu valstība pienāk 

vistuvāk zemei, kad cilvēkam uzglūn vislielākās 

briesmas. Ne velti senie latvieši šos neomulīgos 

vakarus pavadīja, minot mīklas, sacerot pasakas. 

Mīklu minēšana simbolizēja gaismas atdzimšanu, 

tumsas spēku pieveikšanu un saules uzlekšanu. 

Helovīns (angļu: Halloween) ir Visu svēto dienas 

priekšvakars, 31. oktobra vakars. Šajā vakarā cilvēki 

(galvenokārt bērni) pārģērbjas par spokiem, 

raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa 

mājām, prasot saldumus. Tā ir ASV tradīcija, taču šī 

tradīcija tiek pārnesta arī uz citām valstīm, arī 

Latviju. Helovīna simbols ir uz lieliem ķirbjiem 

izgrebtas biedējošas sejas, galvenais uzdevums ir 

aizbiedēt ļaunos garus. 

Un tagad laiks spoku stāstiem... 

Nakts tumsā 

Es zināju, ka mani vecāki guļ. Viņiem abiem ir ļoti 

ciešs miegs, tā kā bija mazticams, ka viņi staigātu pa  

Viņš tuvojās. Es centos izplesties pēc iespējas 

nedabiskākā pozā, lai tiešām varētu padomāt, ka 

tajā drēbju kaudzē neviena nav. Cieši satvēris 

savu lācīti zem kreisās rokas, ar labo roku es 

atlocīju vienu segas stūri, lai varētu redzēt, kas 

notiek istabā. Mēģinādams savaldīt savus 

šņukstus un impulsus pēc vecāku saukšanas, es 

mēmi vēroju, kas notiek istabā, ik pa brīdim 

noslaukot asaras ar savu lācīti. Durvis lēnām 

vērās vaļā... 

Portreti 

Mežā maldījās jauns mednieks, kas pēc medībās 

pavadītas dienas atskārta, ka ir apmaldījies. 

Sāka palikt tumšāks, rietēja saule. Sabijies, ka 

nakti būs jāpavada mežā, mednieks nolēma 

doties vienā virzienā, cerībā, ka izkļūs no 

biezajiem brikšņiem. Pēc vairāku stundu 

klejošanas, kad tik tikko varēja kaut ko saskatīt 

mēness gaismā, mednieks iznāca mazā klajumiņā 

meža ielenkumā. Klajuma vidū bija uzcelta maza 

koka būda. Pārguris, viņš nometās uz vienīgās 

gultas, cerībā, ka vēlāk saimniekam visu 

izskaidros un atvainosies. Atvilcis elpu mednieks 

sāka aplūkot būdu, kaut gan būdā bija tumšs, 

pirmais, kas pievērsa viņa uzmanību, bija 

dīvainie portreti . Portreti, kas bija piekārti pie 

katras būdas sienas. Viņš pamodās no 

dzīvespriecīgas putniņu čivināšanas, pagriezis 

galvu mednieks uz brīdi apstulba, jo viņam sejā 

spīdēja rīta saule. Mednieks apstulba vēl vairāk, 

atskārtis, ka būdā nemaz nebija neviena portreta. 

To vietā bija logi. 

Liene, 6.b, Terēze, 6.a 

Interesantā vēstures stunda-ekskursija. 

Par 6.b un 6.a klases ekskursiju uz Mārupes 

vidusskolas vēstures muzeju. 

4.novembrī sestās klases ar Jaunmārupes 

sākumskolas vēstures skolotāju A. Kalnieti devās uz 

Mārupes vidusskolas vēstures muzeju.  

Pirmā pietura: Golfa laukums ‖Viesturi‖. 

‗‘Viesturos‖ atrodas pirmā un otrā pasaules kara bojā 

gājušo piemiņas akmens. Protams, skolotāja mums 

sīki un smalki izstāstīja, kuru cilvēku vārdi ir 

pieminēti akmenī. 

Otrā pietura: Mārupes kapi. 

Tur mēs apskatījāmies necilas kapu plāksnes.  

Atradām arī kapu plāksni, kas rotāta ar Lāčplēša  

ordeņa zīmi. Tā bija vēl necilāka, un vairākiem 

skolēniem radās jautājums, kāpēc tagad to 

neatjauno? 

Trešā un pēdējā pietura: Mārupes vidusskolas 

Vēstures muzejs. 

Tur mēs apskatījāmies senus eksponātus 

(piemēram, šujmašīnas, rakstāmmašīnas). 

Skatījāmies prezentāciju par seno laiku skolām 

(vienā no tām mācījās arī mūsu vēstures 

skolotāja.). Pēc tam mums tika dota atļauja iet 

tuvāk un iepazīties ar eksponātiem. Un 

nobeigumā mēs rakstījām savu kā valsts 

prezidenta uzruna Latvijas 95 gadu dzimšanas 

dienā. 

Mellene 

Vai zināji? 

 No 1969. gada līdz 1988. gadam Rīgā 

dzimušais Anatolijs Lapiņš bija "Porsche" 

galvenais dizainers. 

Tā kopējā platība ir 72,3 tūkst. m2. 

 Tagadējās Latvijas Nacionālās operas 

ēkas vietā atradās Pankūku bastions - 

viens no Rīgas nocietinājuma sistēmas 
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 Rīga ir viena no retajām Eiropas pilsētām, 

kur ir saglabājies ļoti bagāts jūgendstila 

arhitektūras, mākslas un dizaina objektu 

klāsts. Rīga ir Eiropas mēroga jūgendstila 

metropole. 

 Rīgas Centrāltirgus ir lielākais tirgus 

Baltijā un viens no lielākajiem atklāta tipa 

tirgiem gan Eiropā, gan pasaulē. 

elementiem. . 

 Slavenākais Latvijas izgudrojums ir 

reaktīvais dzinējs, lai gan daudzi 

izgudrotāji un zinātnieki strādāja pie 

projekta, Frīdrihs Canders (1887-1933) 

tiek uzskatīts par lielāko darba 

ieguldītāju. 

 Pašlaik Latvija ir 4. valsts ar ātrāko 

internetu. 

Mārupes novada izglītības iestāžu atklātās 

sacensības peldēšanā 2. – 3. klasēm. 

Jaunmārupes sākumskolas peldbaseinā 22.11.2013. 

notika Mārupes novada izglītības iestāţu atklātās 

sacensības peldēšanā 2. – 3. klasēm. 

Jaunmārupes sākumskolas 2. klašu peldētājus 

pārstāvēja Rūdolfs Zandreiters, Mareks Aseriņš, Nīls 

Sets, Marčello Gipters, Kima Tauriņa, Nikola Kukle 

un Vendija Magone. 3. klašu peldētājus pārstāvēja 

Marta Reihmane, Beāta Jansone, Rems Boiko, 

Markuss Māsēns un Ričards Nikass. 

Godalgotas vietas 2. klašu grupā kraulā uz krūtīm 

izcīnīja Mareks Aseriņš (2 vieta) un Rūdolfs 

Zandreiters (3 vieta), kraulā uz muguras Mareks 

Aseriņš izcīnīja 1. vietu un Rūdolfs Zandreiters 3. 

vietu. Brasā Kima Tauriņa izcīnīja 2. vietu, 

Rūdolfs Zandreiters 1. vietu, Nīls Sets 2. vietu un 

Mareks Aseriņš 3. vietu . 

Godalgotas vietas 3. klašu grupā klraulā uz krūtīm 

izcīnīja Marta Reihmane (3. vieta). Kraulā uz 

muguras Marta Reihmane izcīnīja 2. vietu un 

Markuss Māsēns 3. vietu. Brasā Marta Reihmane 

izcīnīja 2. vietu un Rems Boiko 2. vietu. 

Komandu kopvērtējumā (pretstafete un „zvaigznīte‖ 

uz krūtīm aplī) Jaunmārupes sākumskolas 2. un 3. 

klašu komandas katra savā grupā izcīnīja 1. 

vietu. 2. klašu grupā pretstafeti peldēja Mareks 

 
Sacensību dalībnieki un ţūrija. 

Aseriņš, Rūdolfs Zandreiters, Nikola Kukle un 

Kima Tauriņa. 3. klašu grupā pretsrafeti peldēja 

Rems Boiko, Ričards Nikass, Marta Reihmane 

un Beāta Jansone. „Zvaigznīti‖ uz krūtīm aplī 2. 

klašu grupā pildīja visi 2. klašu peldētāji, bet 3 

klašu grupā visi trešo klašu peldētāji un Nikola 

Kukle no 2. klases aizvietoja saslimušo Emīliju 

Baltaisbrenci. 

Mārupes novada izglītības iestāţu atklātajās 

sacensībās peldēšanā piedalījās Mārupes 

vidusskola, Skultes sākumskola, Mārupes 

pamatskola, Jaunmārupes sākumskola un viesi no 

Babītes vidusskola un Olaines sporta centra. 

 

Peldēšanas skolotāja Liesma Jansone 

Apsveicam Jaunmārupes sākumskolas 

meiteņu komandu ar izcīnīto 1. vietu 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēlēs 

Tautas bumbā meitenēm, kas notika 

26.novembrī!!! 

 

Straujiem soļiem tuvojas decembris, kad iznāks 

avīzes „Zīmulis” pielikums - literārais žurnāls. 
Kopā ar latviešu valodas skolotāju izvēlieties 

savus labākos darbus un iesniedziet mums! 

Uz tikšanos decembrī!  

„Zīmuļa‖ komanda 

 

 

 

 

 

 

 


