
Latvijas Jaunatnes ziemas Olimpiāde 2015 noslēgusies 

 

Latvijas sportisti, saprot, ka šis ir viens no svarīgākajiem un sporta dzīvē interesantākajiem 

notikumiem, kas norisinās katru gadu Latvijas sporta pasaulē. Šajā olimpiādē, katru gadu piedalās 

vislabākie jaunie sportisti no visas Latvijas.  

"Un galvenais, jau nav uzvarēt, un kļūt par Olimpiskajiem čemioniem, galvenais ir attīstīt tādas 

iemaņas, kas palīdz izaugt par kārtīgiem un cienījamiem cilvēkiem" atzīst LOK prezidents Aldons 

Vrubļevskis. 

Šogad olimpiādē piedalījās 1088 sportisti un sporta entuziasti.104 skolu komandas no 38 

pašvaldībām no visas Latvijas.  

Ādažu novadu pārstāvēja Ādažu vidusskolas komanda ar 7 jauno sportistu līdzdalību kalnu 

slēpošanas un snovborda disciplīnās:  

 Helēna Ērenpreisa - 4.c klase/ kalnu slēpošana 3.grupa (2004.-2002. dzimšanas gads) 

 Betija Burkovska - 7.c/ kalnu slēpošana 2.grupa (1999-2001. dzimšanas gads) 

 Laura Bērziņa -7.c/ kalnu slēpošana 2.grupa 

 Agija Buliņa -7.c/ kalnu slēpošana 2.grupa 

 Kristaps Bareika -7.c/ snovbors 2.grupa 

 Patriks Stērninieks - 8.a/ snovbords 2.grupa 

 Ginters Zīle - 8.a/ snovbords 2.grupa 

2. grupas kalnu slēpošanā meitenes - Betija Burkovska un Laura Bērziņa, sarūpēja Ādažu novadam, 

Ādažu vidusskolai, Jurim Dzirniekam - Betijas un Lauras vieglatlētikas trenerim, 7.c audzinātājai Lindai 

Kalniņai, un SK Virsotne trennerēm milzum daudz prieka, gandarījuma un slavas mirkļu!!! 

Kalnu slēpošana: 

 Betijai Burkovskai 7.c - sudrabs, 2.vieta! 

 Laurai Bērziņai 7.c - bronza, 3.vieta! 

 Agija Buliņa 7.c - 13.vieta! 

 Helēna Ērenpreisa 4.c - 10.vieta! 

Snovbords: 

 Kristaps Bareika 7.c -8.vieta! 

 Patriks Stērninieks 8.a -16.vieta! 

 Ginters Zīle 8.a -18.vieta! 

Noslēguma gājiens, kurā devās visa Ādažu vidusskolas komanda, lepni, augstu paceltām galvām, 

pārstāvot Ādažu novadu -bija priekš mums;  

Skaistais salūts, kurš izgaismoja Ērgļus 10 minūšu garumā -bija priekš mums;  

Apbalvošanas ceremonija, ar skaļām gavilēm Ādažu vidusskolai, Betijai un Laurai -bija priekš mums. 

Ir vērts sportot, cīnīties, pārdzīvot un priecāties šādu mirkļu dēļ!  

Milzīga paldies, Jurim Dzirniekam, kurš katru no šiem bērniem ir uzlicis uz pareizā - augstu sasniegumu 

sporta takas. Sporta pasaulē Latvijā Juris Dzirnieks nes savu un savu audzēkņu vārdus tā - ka visi zin, pazīst 

un rēķinās ar Ādažniekiem! Balvu par mūža ieguldījumu sportā, to viņš ir pelnījis!  

Milzīga paldies Raivim Paulam, par tik nepieciešamo pozitīvās motivācijas un enerģijas devu, ko tikai 

viņš prot iedot katram sportistam! Lai mums vairāk tik pozitīvi skolotāji! 

Visi Ādažu vidusskolas sportisti cīnījās godam! Katrs no viņiem zin, saprot un prot novērtēt sporta, kā 

dzīves veida milzīgo un nenovērtējamo ietekmi uz katra cilvēka dzīvi. Tāpēc droši varu apgalvot, ka šī bija 

Sportistu komanda - Sapņu komanda, Ādaži-2015! 

Uz jaunām uzvarām!!! 

Žaklīna Frickausa 


