Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādes apskats
Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē mums
gāja mierīgāk. Nebija nekādu starpgadījuma vai arī neparedzētu autobusu ieslīdēšana
grāvī, kā tas notika pagājušo gadu. Rezultātu ziņā bijām pieticīgāki, jo galvenais
mūsu mērķis bija aizbraukt un pašiem jaunākajiem skolēniem parādīt, kas ir Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiāde. Tieši šogad, kā nekad, bija daudz pārstāvju no 7. klasēm,
par ko priecīgi bija sporta skolotāji, jo aug mūsu jaunā maiņa, kas ir gatava pārstāvēt
mūsu skolu olimpiādē.
Kopumā mūsu skolu pārstāvēja 55 skolēni 28 kalnu slēpotāji 27 snovotāji. No
pamatskolas 29 skolēni un no ģimnāzijas 26 skolēni. Kurus pavadīja mūsu vislabākie
un sportiskākie skolotāji Iveta Daude, Arnis Šķēle, Ingūna Kalniņa, Rudīte
Timmermane un Māris Liepiņš.
Ap plkst. 10.00 esam ieradušies Ērgļos, kur jau notiek diezgan liela rosība.
Visapkārt olimpiādes dalībnieku. Sporta skolotāji dodas uz reģistrāciju, lai iesniegtu
pieteikuma oriģinālu ar sacensību dalībniekiem. Reģistratūrā saņemam starta
numurus, dalībnieku identifikācijas kartes un nelielus suvenīrus. Kad to esam visu
saņēmuši, dodamies uz autobusu, lai tālāk dotos uz Lido kalnu, kur notiks sacensības
kalnu slēpošanā un snovbordā.
Plkst. 11.35 esam Lido kalnā un sākas gatavošanās olimpiādei. Skolēni izņem
slēpes un dēļus no autobusa, uzvelk sacensību apģērbu un zābakus, lai pilnvērtīgi būtu
gatavi sacensībām. Pirmie skolēni jau dodas uz kalnu, lai sāktu trases apskati, lai
zinātu, kur un kā būs jāstartē. Šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, sacensību
dalībnieku skaits ir palielinājies. Par to priecājās olimpiādes organizatori, jo skolēnos
ir interese par Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādi.
12.00 tiek dots starts, kas liecina, ka Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiāde ir
atklāta un skolēni var sākt gatavoties savam startam. Visas dienas garumā notika arī
dažādas atrakcijas, kurās bija iespēja piedalīties mūsu skolas skolēniem, kamēr gaidīja
savu startu. Atrakcijas ļāva sasildīties tiem, kam sala.
Ap plkst. 17.00 sacensības bija noslēgušas. Apjautājot mūsu skolas skolēnus,
daļa bija apmierināti ar saviem rezultātiem, savukārt otra daļa vēlējās, lai tie būtu
labāki.
Pēc sacensībām esam sakāpuši savā autobusā, lai dotos uz Ērgļiem, kur mums
paredzētas vakariņas un iekārtošanās savās istabiņās.
Paēduši vakariņas devāmies uz apbalvošanas ceremoniju, protams, gribējām jau
arī kādu medaļu izcīnīt, lai arī kāds no mūsu skolas skolēniem kāptu uz goda
pjedestālu pēc savas zelta medaļas, bet domājam gan jau, ka tuvākajā laikā tas notiks.
Tomēr mēs esam skola, kas ar savu dalībnieku skaitu Olimpiādē pārspēj citas skolas.
Par to mēs tikām apbalvoti ar Swedbankas garšīgo TORTI. Pēc apbalvošanas
ceremonijas sacensību dalībniekiem bija diskotēka kopā ar Tomu Grēviņu, bet
skolotāji tika aicināti uz noslēguma ceremonijas vakariņām.
Par nakts izklaidēm, kas notika pirmajā un otrajā stāva, jautājiet saviem
klasesbiedriem (vai arī mūsu skolas olimpiādes pārstāvjiem), jo to nu šoreiz
neatklāsim. Vienīgi varam teikt, ka vakars bija mierīgs. 
Nākamajā dienā pēc pusdienām devāmies uz Mežezeru, kurā bija paredzēta
neliela izklaide uz kalnu. Izklaides bija dažādas, kā nu kurš vēlējā vieni uz slēpēm,
otri uz dēli un vēl trešie uz mīkstiem pūšļiem.
Bija pienācis laiks, kad jādodas ceļā uz mājām. Protams, ceļā uz mājām daudzi
skolēni gulēja, jo abu dienu piedzīvotais bija izsmēlis spēkus no skolēniem. Ap plkst.
19.50 esam atpakaļ Rīgā sveiki un veseli, jo iztikām bez kādām traumām. Apjautājot
skolēnus, visi bija priecīgi par olimpiādi un tajā piedzīvoto.

Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādes mūsu skolas skolēnu rezultāti:
Kalnu slēpošana: 1. grupa zēni
6. vieta Pēteris Kovisārs;
31. vieta Kārlis Matīss Jurgenovskis;
33. vieta Eduards Toms Grīnvalds;
36. vieta Raimonds Vaļts.
57 sportistu konkurencē.
2. grupa zēni
6. vieta Jēkabs Baumanis;
13. vieta Dāvis Brissels;
16. vieta Artis Līberis.
23. vieta Jānis Kristaps Vasiļonoks;
24. vieta Rūdolfs Babris.
38 sportistu konkurencē.
1. grupa meitenes
9. vieta Līva Veidemane;
17. vieta Monta Čēma.
25 sportistu konkurencē.
2. grupa meitenes
16. vieta Beatrise Eleonora Stabiņa;
19. vieta Katrīna Pērkona;
21. vieta Annija Luīze irbīte;
23. vieta Linda Āboliņa;
25. vieta Elīza Madara Lauska;
26. vieta Elizabete Marta Zaharāne;
27. vieta Paula Zvana;
30. vieta Marta Jurēviča;
32. vieta Beatrise Zaķe;
33. vieta Santa Āboliņa;
34. vieta Katrīna Dreimane;
35. vieta Alise sporāne;
36. vieta Elīza Gerda Kaņepa.
42 sportistu konkurencē.
1. grupa zēni
17. vieta Dāvids Reinis Joma;
23. vieta Artūrs Strazdiņš;
24. vieta Kristaps Heinsbergs;
26. vieta Artis Strazdiņš;
29. vieta Niklāvs Linards Lizbovskis;
34. vieta Gints Bērziņš;
38. vieta Pauls Jurāns;
44. vieta Toms Upmanis;
55. vieta Reinis Frīdbergs;
63. vieta Gatis Briģis;
70. vieta Toms Ēriks Hansons;
73. vieta Roberts Rutks;
99 sportistu konkurencē.
Snowbords:

2. grupas zēni
13. vieta Gustavs Mežulis;

21. vieta Mārcis Jansons;
25. vieta Artis Ķezberis;
27. Kristaps Dinsmanis.
36 sportistu konkurencē.
1. grupas meitenes
13. vieta Signija Ņedaškovska;
17. vieta Kitija Kauliņa;
26. vieta Alise Orehova.
30 sportistu konkurencē.
2. grupas meitenes
7. vieta Anete Kristīne Nesaule;
8. vieta Megija Anna Graumane.
18 sportistu konkurencē.

Vēlreiz liels paldies visiem skolēniem, kas piedalījās Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādē, kā arī mīļš paldies sporta skolotājiem.

