
 „Sporto visa klase” 

                     3.sezonas atklāšanas pasākums Valmierā 

 

Trešdiena, 3.a klase, 3.sezona… Cik interesanti! Nu tad no paša sākuma! 

2.novembrī “Vidzemes Olimpiskajā centrā” Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās 

komitejas (LOK) organizētā projekta “Sporto visa klase” jaunajai, trešajai sezonai. No visas 

Latvijas sabrauca 91 klase ar gandrīz 2000 skolēniem un viņu pedagogiem. Pavisam projektā 

piedalās vairāk nekā 3000 skolēni no 130 klasēm.  

Atklāšanas pasākumā piedalījās LOK prezidents Aldons Vrubļevskis, LOK ģenerālsekretārs 

un projekta idejas autors Ţorţs Tikmers, Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, u.c., sakot 

uzrunas un uzmundrinošus vārdus projekta dalībniekiem. Skanēja LOK himna. Katra klase saņēma 

“Sporto visa klase” karogu, kas simbolizē piederību projektam. Karogam devās pakaļ klases 

kapteinis Jānis Sināts ar skolotāju Rolandu Rulli, saņemot rokas spiedienu no Aizsardzības 

ministra. Tikām iesaistīti daţādās improvizācijās, blakussēdētāju masāţās, muzikālos uzvedumos 

un priekšnesumos. 

Projekta mērķis ir četru mācību gadu laikā mērķtiecīgi uzlabot skolēnu fizisko sagatavotību, 

stāju, dot motivāciju sportot, pilnveidojot metodisko programmu sadarbībā ar Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmiju.  

Esam tik sportiska klase, ka bez šī projekta būtu grūti pavadīt dienu! Sēdēt pie telefoniem vai 

nelietderīgi izniekot laiku? Labāk jau florbola nūja rokās un kustības katru dienu! Trīs fakultatīvas 

sporta nodarbības papildus divām sporta stundām nedēļā.  Tajās paredzēts vispārējā fiziskā 

sagatavotība, futbola iemaņu apguve, peldēšana (nākošgad 4.klasē) vai sporta nodarbība svaigā 

gaisā. Protams, ka tas ir labāk un veselīgāk! 

 Šim projektam ir savi uzdevumi un noteikumi – katru dienu cītīgi jāsporto, labi jāmācās un 

jāizdara kāds labs darbs. 

Ļoti priecājamies, ka skola un Garkalnes novada pašvaldība ir devusi iespēju sportot katru 

dienu. Tāpēc sakām paldies par projekta finansēšanu un atbalstu! Paldies vecākiem par īpašo sporta 

tērpu komplekta iegādi! Īpašs paldies Amandas mammai Kristīnei par šo komplektu sagādāšanu! 

Projektu organizē LOK sadarbībā ar "Olimpisko Solidaritāti", pašvaldībām un Latvijas 

Futbola federāciju, to atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, LOK ģenerālsponsors "Latvijas 

Mobilais Telefons", LOK partneris "LDz Cargo" un sporta preču veikals tīkls SIA" Sportland".  

Visa cita informācija par projektu http://sportovisaklase.olimpiade.lv/  

 

3.a klase un audzinātāja Una Tobota, sporta skolotājs Rolands Rullis 
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