
 

“Sporto visa klase ” 4.sezonas atklāšana 

 

 

Piektdien, 3.novembrī "Vidzemes Olimpiskajā centrā" Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās 

komitejas (LOK) organizētā projekta "Sporto visa klase" jaunajai, ceturtajai sezonai. Projekta ceturtajā 

sezonā iesaistās jaunas 112 3.klases no 92 izglītības iestādēm visā Latvijā. 

Atklāšanas pasākumā piedalījās 3.klašu grupu dalībnieki jeb tie, kuri projektā iesaistās pirmo gadu. 

Atklāšanas ceremonijā katras klases kapteinis saņēma projekta "Sporto visa klase" karogu, kas simbolizē 

viņu piederību projektam.  

Uz šo pasākumu devās arī mūsu skolas 3.a un 3.b klašu skolēni un audzinātājas. Šajā mācību gadā iespēja 

piedalīties projektā ir divām klasēm. Ar Pļaviņu novada domes finansiālu atbalstu abām klasēm ir iegādāti 

vienādi sporta apģērbi, kā arī iespēja vienu reizi nedēļā apgūt peldēšanas prasmes Kokneses baseinā.  

Līdz projekta atklāšanas pasākumam notika arī organizatoru veiktā izloze, kurā mūsu skolas 3.a klase 

ieguva savā īpašumā bumbu komplektu sporta nodarbībām. 

Jaunos projekta dalībniekus priecēja Andžeja Grauda Bungu skolas audzēkņi, kuriem pievienojās arī 

mūziķis Miks Dukurs, savukārt dažādus trikus demonstrēja "Parkour" dalībnieki, bet ar skaļām ovācijām 

zālē tika sagaidīta talismanu parāde, kurā gāja Valmieras pilsētas vērsēns Voldiņš, BK Valmiera/Ordo 

talismans Grifs, "Skrien Latvija" lācis, florbola kluba "Valmiera" vērsis, hokeja kluba "Dinamo Rīga" 

talismans Dinamīts, Latvijas Futbola federācijas Bumba un, protams, projekta "Sporto visa klase" 

talismani "Klasīte" un "Klasēns".  

Mūsu skolas skolēniem ļoti patīk piedalīties šajā projektā. Viņu atsauksmes ir šādas: 

“Es jau no 1.klases gribēju tikt šajā projektā, jo man patīk sportot un veselīgs dzīvesveids.”  

Sofija Anna Birkāne 

“Šis projekts ir izcils, es vēlos sportot katru dienu. Agrās sporta nodarbības ir tik aizraujošas!  

Kā teica Žoržs Tikmers – “Sports ir visa dzīve.” 

Es vēlētos, lai mēs tiktu finālā, jo tad mēs visi būtu laimīgi. 

3.b klases kapteine Justīne Riekstiņa 

“Es ceru, ka mūsu klase būs sportiska, draudzīga un veselīga”. 

Amanda Rudzīte. 

“Man ļoti patīk peldēšana. Vēl man patīk tas, ka mums ir vairāk sporta stundu.” 

Marta Ozoliņa 

“Mēs atbalstām visas pārējās “Sporto visa klase” komandas, bet cīnīsimies par savu uzvaru.” 

Rebeka Ivanova 

                     3.a , 3.b klases skolēni un  audzinātājas 


