
 

 
 
 
 
 

5. martā uzsākta pieteikšanās lielākajām Latvijas skolēnu sporta un prāta 
spēlēm ZZ Čempionāts  

 
Piektdien, 5. martā, visiem skolēniem būs iespēja pieteikties lielākajām Latvijas skolēnu sporta 
un prāta spēlēm ZZ Čempionāts. Savu un savas klases dalību būs iespējams pieteikt līdz pat 31. 
martam, aizpildot anketu ZZ Čempionāta mājas lapā zzcempionats.lv, kā arī sagatavojot mājas 
darbu – radošo uzdevumu. Skolēniem ir iespēja būt starp tām laimīgajām 400 klasēm no visas 
Latvijas, kas piedalīsies kādā no 10 aizraujošajām pusfinālu sacensībām. Savukārt gūstot uzvaru 
pusfināla sacensībās, klases varēs sevi pierādīt ZZ Čempionāta finālā jūnija sākumā Rīgā un 
laimēt galveno balvu – ceļojumu uz saulaino Itāliju, kā arī citas vērtīgas balvas.  
 
Sporta un prāta spēlēs ZZ Čempionāts notiks 6.-8. un 10.–11. klašu grupās. Tā kā ZZ Čempionāts ir 
sacensības starp radošākajām, sportiskākajām un draudzīgākajām klasēm, tajā jāpiedalās visam klases 
kolektīvam. Lai pieteiktu klases dalību, nepieciešams izveidot klases profilu mājas lapā zzcempionats.lv 
un izpildīt radošo klases uzdevumu „Rādi Klasi!”, kā arī izveidot skolēnu sportisko piramīdu „Visi par 
vienu!”. 
 
Lai skolēnus pievērstu aktīvam dzīvesveidam un mudinātu vairāk sportot, no 10. marta līdz 6. jūnijam 
visā Latvijā notiks Lielākās Latvijas skolēnu sporta spēles ZZ Čempionāts. Sportiskās sacensības starp 
skolēniem visā Latvijā nu jau ceturto gadu organizē Zelta Zivtiņa sadarbībā ar jauniešu organizāciju 
„Avantis” un reģionālajām pašvaldībām. Šogad ZZ Čempionāta pusfināli notiks 10 Latvijas pilsētās – 
Cēsīs, Jēkabpilī, Jelgavā, Dobelē, Ogrē, Talsos, Daugavpilī, Rīgā, Kuldīgā, Valmierā.  
 
„ZZ Čempionāts – Rādi klasi! ir izvērties par lielisku tradīciju, kas ik gadus sportā vieno tūkstošiem 
skolēnu no visas Latvijas. Sacensību formula paredz, ka ZZ Čempionātā aktīvi piedalās tie bērni, kas 
ikdienā ar sportu nenodarbojas. Komanda ir visa klase un pārbaudījumi, kas tai ir jāveic, apvieno gan 
fiziskos, gan radošos uzdevumus. Uzvarēs draudzīgākā un vienotākā klase, kas šogad balvā saņems 
ceļojumu uz Itāliju vai velosipēdus visai klasei no firmas „Veloserviss” veikala „Treks”,” stāsta jauniešu 
organizācijas „Avantis” direktore Ilona Bičevska.  
 
ZZ Čempionāta svinīgā atklāšana un pirmā sporta paraugstunda notiks trešdien, 10. martā, Rīgas 6. 
vidusskolā (adrese: A.Čaka iela 102). Šo stundu vadīs atraktīvais Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu 
ZZ Čempionāts sporta skolotājs Ufo (Kaspars Upacieris), viņu atbalstīs populāri sportisti un Zelta 
Zivtiņas jaunieši.  
 
 
 
Kontaktinformācija: 
Sanda Brūna 
Jauniešu organizācija „Avantis” 
Mob.tel.: +371 29837235 
Sanda.Bruna@avantis.lv 


