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PRIEKŠVĀRDS 

 

 

Kārtējais Latvijas Olimpiskās akadēmijas (LOA) biļetens iepazīstina 

lasītājus ar LOA darbības mērķiem un uzdevumiem, kā arī ar pasākumiem, 

kuri organizēti laika periodā no 2012. līdz 2017. gadam. 

Šo biļetenu Jūs saņemsiet Latvijas simtās jubilejas gadā. Mēs esam 

sagatavojuši īpašu materiālu par Latvijas sportistu izcīnītajām olimpisko spēļu 

medaļām un lepojamies ar mūsu sportistu sasniegtajiem rezultātiem. Minētajā 

laika posmā sagatavoti arī 10 plakāti par olimpisko kustību un olimpisko 

izglītību.  

2018.gads ir olimpiskais gads. Jau otro reizi olimpiskās spēles notiks 

Korejas Republikā. Biļetenā Jūs varat iepazīties ar informāciju par Phjončhanu 

un olimpisko sporta veidu grafiskajiem simboliem – piktogrammām.  

  Latvijas delegācijas sastāvā XXIII ziemas olimpiskajās spēlēs tiks 

iekļauti vairāk nekā 30 sportistu, kuri piedalīsies četros sporta veidos.  

Novēlēsim veiksmi mūsu sportistiem! 

Aicinu ikvienu, kurš interesējas par olimpisko kustību, sadarboties ar 

Latvijas Olimpisko akadēmiju.  

 

 

 

IVANS KLEMENTJEVS 

Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents 

Olimpiskais čempions 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATVIJAS OLIMPISKĀ AKADĒMIJA 

(LOA) 

 

KAS IR LOA? 

 

Latvijas Olimpiskā akadēmija dibināta 1989. gadā. 

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas 

veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā. 

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir patstāvīga juridiska persona. 

Savā darbībā ievēro likumu „Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”, 

„Biedrību un nodibinājumu likumu”, SOA (Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas) aktus, kā arī 

Olimpiskās Hartas principus un Latvijas Olimpiskās komitejas statūtu noteikumus par 

Olimpisko ētiku un izglītību. 

Latvijas Olimpiskā akadēmija atrodas Brīvības ielā 333 (307. kab.) Rīgā, LV- 1006, 

Latvija. Tālr. 67543414, e-pasts: loa@lspa.lv 

 

KĀDI IR LOA DARBĪBAS MĒRĶI UN UZDEVUMI? 

 

Akadēmijas darbības mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un atbalstīt 

LOK pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības 

popularizēšanas jomā. 

Akadēmijas uzdevumi ir: 

1. olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana 

un popularizēšana; 

2. olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, 

Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) un to darbības metožu un sakaru izpēte; 

3. olimpisko spēļu problēmjautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) 

izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā; 

4. sadarbība ar LOK, SOA, Nacionālajām olimpiskajām akadēmijām, piedalīšanās to 

pasākumus un programmās, sadarbība ar citu valstu speciālistiem; 

5. SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana; 

6. sporta, zinātnes, kultūras un mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana 

Latvijā un ārpus tās; 

7. olimpiskajai kustībai veltītu publikāciju sagatavošana un izdošana; 

8. sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru 

veidošanas atbalstīšana; 

9. izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana; 

10. cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība. 
 

KO ORGANIZĒ LOA? 

• Mācību sesijas; 

• Lasījumus; 

• Konkursus; 

• Izstādes; 

• Metodisku materiālu izdošanu; 

• Sporta pasākumus; 

• Dalību Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pasākumos. 

 



KAS IR LOA BIEDRI? 

 

Par Akadēmijas biedriem var kļūt ikviena pilngadīga fiziska persona, kas ieguvusi 

vismaz vidējo izglītību, vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar Olimpisma ideju izpētes 

un ieviešanas, sporta un Olimpiskās izglītošanas jautājumiem un radniecīgu pasākumu 

organizēšanu un atbalstīšanu un kas atzīst Akadēmijas statūtus un Olimpisko Hartu un vēlas 

piedalīties Akadēmijas mērķu sasniegšanā un uzdevumu realizēšanā. 

Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu vai kuras nav ieguvušas vidējo 

izglītību, var tikt uzņemtas par biedru kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām. 

Akadēmijas Senāts (Padome) var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, 

kuriem piešķir padomdevēja tiesības. 

 

KAS IR LOA VADĪBAS INSTITŪCIJAS? 

 

Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija ir Akadēmijas Konference, bet to starplaikā- Senāts 

(Padome) un Valde. 

LOA Senāta sastāvs ( ievēlēts 2014.gada 20. martā ): 

 
      Vārds, uzvārds Darba vieta, amats 

 

IVANS KLEMENTJEVS LOA prezidents, LR Saeimas deputāts 

BIRUTA LUIKA 

JĀNIS ŽĪDENS 

AGITA ĀBELE 

ILVIS ĀBEĻKALNS 

RAIMONDS BERGMANIS 

AGRA BRŪNE 

LOA viceprezidente, LSPA docente 

LOA viceprezidents, LSPA rektors, profesors 

LSPA profesore 

LU docents 

LR Aizsardzības ministrs 

Latvijas Sporta muzeja direktore 

ULDIS GRĀVĪTIS 

ANTRA GULBE 

GATIS ĢĒRMANIS 

LSPA profesors, LOA Goda prezidents 

LOA izpilddirektore, LSPA asoc. profesore  

SIA IF IT  Rains valdes loceklis 

GUNĀRS JĒKABSONS Latvijas Radio žurnālists 

RITA JUMIĶE 

 

SIGNE LUIKA 

Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības 

ģenerālsekretāre 

LSPA docente 

JĀNIS MELBĀRDIS 

TATJANA ŅIKIFOROVA 

pensionārs 

LSPA Maģistrantūras vadītāja 

IRINA TIHOMIROVA 

ALĪDA ZIGMUNDE 

 

Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja 

RTU  asociētā profesore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PĀRSKATS PAR LOA DARBĪBU 

2012.- 2017. GADĀ 

 

1.  LOA ORGANIZĒTIE PASĀKUMI : 
 

 1.1 Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu sporta svētki “Vienoti sportā”, kuru 

mērķis veicināt republikā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu kopību sportā un 

draudzību vienotā Latvijā. Īstenot principu - galvenais nav uzvarēt, bet cīnīties par uzvaru. 

Vieta: Olimpiskais sporta centrs, Grostonas ielā 6b, Rīga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sporta svētku”Vienoti sportā”dalībnieki ( 2015) 

 

1.2. Konference "Baltijas valstu sportistu pirmie soļi olimpiskajā kustībā”, atzīmējot 

Latvijas sportistu panākumus pirms 100 gadiem Stokholmas olimpiādes spēlēs 1912. gadā. 

2012.gada 14. decembris.  

 

1.3. Mūsdienu olimpisko spēļu pamatlicēja Pjēra de Kubertēna 150 jubilejai veltīta izdevuma 

sagatavošana- 2013. gads. 

 

1.4. LOA 25 gadu jubilejas konference - 2014.gada 20. marts. 

 

1.5. Muzeju nakts pasākumi Latvijas Sporta muzejā 2012.- 2017. gads. 

 

1.6. Olimpiskās dienas pasākumi 2012.-2017.gads. 

 

1.7. 2014. gada 4. maija svinības Rīgā atzīmēja ar daudzveidīgiem kultūras un sporta 

pasākumiem. 11. novembra krastmalā dažādās sporta aktivitātēs «Krastmalas kauss» pulcējās 

rīdzinieki un pilsētas viesi. Latvijas Olimpiskā akadēmija kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu 

aicināja interesentus gan pārbaudīt savas zināšanas par olimpisko kustību, gan izskaidroja 

olimpiskā principa – GODĪGA SPĒLE būtību. Ikviens varēja tikties ar Latvijas olimpiešiem: 

Jāni Lūsi, Ingrīdu Amantovu, Veru Zozuļu, Voldemāru Lūsi, Jefimiju Klementjevu. 

Datums Komandu skaits Dalībnieku skaits 

2012. gada 13. maijā 19  komandas 315 dalībnieki 

2013. gada  28. aprīlī 16 komandas  392 dalībnieki 

2014. gada 27. aprīlī 20 komandas 398 dalībnieki 

2015. gada 19.aprīlī 23 komandas 444 dalībnieki 

2016. gada  10. aprīlī 20  komandas 425 dalībnieki 

2017. gada  22.aprīlī 19 komandas 400 dalībnieki 



 

1.8. XX Eiropas Fair Play kongress. Godīga spēle ietver arī nerakstītus noteikumus, kas 

pieprasa respektēt un cienīt pretiniekus, kolēģus, tiesnešus un līdzjutējus. Šos jautājumus 

pārrunāja sporta federāciju pārstāvji un sporta profesionāļi, lai kopīgiem spēkiem veicinātu 

Godīgas Spēles principus sportā. Rīga, 2014.gada 9.-10. oktobris. 

 

1.9. Rīgas Sporta nakts pasākumi 2012.-2017.gads. 

 

1.10. Virtuālā enciklopēdija „Latvijas sports”. Kopš 2014. gada interneta vietnē 

www.latvijassports.lv iespējams uzzināt par Latvijas sportistiem, viņu ikdienu, par sporta 

vēsturi un notikumiem. Virtuālo enciklopēdijas veidotāji: Latvijas Izglītības fonds, Latvijas 

Olimpiskā akadēmija un Latvijas Sporta muzejs.  

 

1.11. „I Eiropas spēles 2015”. Latvijas komandas dalībnieku prezentācijas pasākums, vēlot 

sasniegt izvirzītos mērķus un parādīt labāko sniegumu, ievērojot olimpisko – godīgas spēles 

principu. 2015.gada 8. jūnijs. 

 

1.12. Olimpiskās izglītības aktivitātes Biķernieku pusmaratonā. 2016.gada 30. aprīlī 

Biķernieku sporta bāzē LOA kopā ar Latvijas Olimpiešu klubu aicināja interesentus pārbaudīt 

savas zināšanas par olimpisko kustību.  

 

1.13. Starptautiskais projekts „Erasmus+” sadarbībā ar Igaunijas un Somijas olimpisko 

akadēmiju „Olympic Education - Connecting Youth”. Starptautiskajā 4. jauniešu sesijā, kas 

notika 2016. gadā no 4.līdz 9.jūlijam atpūtas centrā Veru apriņķī piedalījās Igaunijas, Latvijas 

un Somijas jaunieši vecumā no 16 līdz19 gadiem. Projektā LOA senatore Signe Luika kopā ar 8 

jauniešiem: Marinu Fokinu, Darju Lipsku Sabīnu Mehdijevu, Daņilu Fetiskinu, Sergeju 

Kirilovu, Jevgeniju Kličkovu, Edmondu Puško un Kirilu Titovu pārstāvēja Latviju. Jauniešu 

sesijas mērķis – izzināt olimpiskās kustības vēsturi, mūsdienu sporta vērtības, aktivizēt 

jauniešus brīvprātīgo darbam, iepazīties ar citu valstu jauniešiem. Projekts īstenots ar  

ERASMUS+ Jauniešu apmaiņas programmas atbalstu.  

 
  Starptautiskā projekta „Olympic Education - Connecting Youth” dalībnieki no Latvijas ( 2016) 

 

 



2. LATVIJAS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS SESIJAS/ SEMINĀRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.KONKURSA PAR OLIMPISKĀS KUSTĪBAS IZPĒTI UZVARĒTĀJI UN 

DALĪBNIEKI STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS SESIJĀS 

JAUNAJIEM DALĪBNIEKIEM (Grieķijā, Olimpijā) 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums Vieta Nosaukums Dalībnieki 

2012.g. 

18.oktobris 

Murjāņi Olimpiskā stafete Skolēni - 46 

2012.g. 

2.-3.novembris 

Rīga, 

Ķeizarmežs 

Tavas iespējas olimpiskajā 

kustībā 

Latvijas olimpieši- 36 

2013.g. 

25.oktobris 

Murjāņi, 

Jūrmalas filiāle 

Olimpiskā stafete Skolēni - 54 

2013.g. 

22.-23.novembris 

Rēzekne Students olimpiskajā kustībā Latvijas augstskolu 

studenti - 33 

2014.g. 

31.oktobris-1. 

novembris 

Liepāja Students olimpiskajā kustībā Latvijas augstskolu 

studenti -55 

2016. g. 28.-29. 

oktobris 

Tukums Ienāc olimpiskajā saimē! Skolēni- 34 

2017.gada 

24.novembris 

Rīga Olimpiskā izglītība 

pirmsskolā un skolā 

Pirmsskolas  un skolas 

sporta pedagogi - 25 

Gads                              Dalībnieks 

2012.g.  

11.- 25.jūnijs 

Madara Lāce LSPA maģistrantūras studente 

Einārs Lansmanis  LSPA students 

2013.g.  

10.- 24. jūnijs 

Aiga Dombrovska LSPA maģistrantūras studente 

Krišjānis Arājs LSPA students 

2014.g. 

16.jūnijs - 1.jūlijs 

Kristīne Karašniece LSPA maģistrantūras studente 

Gatis Mašals LSPA students 

2015.g. 

25.jūnijs - 9.jūlijs 

Laura Puriņa Latvijas Treneru tālākizglītības 

centra projektu vadītāja 

Aleksandrs Astafičevs LSPA maģistrantūras students 

2016.g. 

11. - 25.jūnijs 

Gita Jakovļeva LSPA studente 

Kārlis Vītoliņš LSPA students 

2017.g. 

17.jūnijs -1.jūlijs 

Jana Kolbina LU  studente 

Reinis Rudzītis LSPA maģistrantūras students 



 

4.DALĪBA STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS SEMINĀROS 

PERSONĀM AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU, KURU ZINĀTNISKĀ DARBĪBA 

SAISTĪTA AR OLIMPISKĀS KUSTĪBAS IZPĒTI 
Gads                               Dalībnieks 

2012.g.  

1.- 30. septembris 

Anita  

Trumpe 

 

LU doktorantūras studente 

2013.g.  

1.- 30. septembris 

Aleksandra 

Čuprika 

 

LSPA doktorantūras studente 

2014.g. 

1.- 30. septembris 

Andra 

Priedniece 

 

LSPA maģistrantūras studente 

2015.g. 

1.- 30. septembris 

Aiga 

Dombrovska 

 

LSPA doktorantūras studente 

2017.g. 

1.-30.septembris 

Aleksandrs 

Astafičevs 

 

LSPA doktorantūras students 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

doktorants Aleksandrs Astafičevs 

Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 

semināra dalībnieks ( 2017) 

 

5. DALĪBA STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS NOA UN NOK 

VADĪTĀJU SESIJĀS 

 
Gads                                    Dalībnieks 

2012.g. 

12.-19. maijs 

Antra Gulbe LOA izpilddirektore, LSPA docente 

2013.g. 

6.-13. maijs 

Jānis Žīdens LOA prezidents, LSPA rektors 

2014.g.  

13.-19. maijs 

Ivans Klementjevs 

 

LOA prezidents, LR Saeimas deputāts 

2015.g. 

11.-18. maijs 

Biruta Luika 

 

LOA viceprezidente, LSPA docente 

2016.g. 

11.-18. maijs 

Irina Tihomirova 

 

LOA senatore, Rīgas Austrumu 

vidusskolas sporta skolotāja 

2017.g. 

6.-13.maijs 

Agra Brūne LOA senatore, Latvijas Sporta muzeja 

direktore 

 



 

7. DALĪBA STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS SPORTA IZGLĪTĪBAS 

IESTĀŽU PĀRSTĀVJU SESIJĀS 

 
Gads                                Dalībnieks 

2013. g. 

21.-28. jūlijs 

Antra Gulbe LSPA docente 

2015. g. 

10.- 17. jūlijs 

Signe Luika 

Tatjana Ņikiforova 

LSPA docente 

LSPA maģistrantūras vadītāja 

2017.g. 

25.maijs-1.jūnijs 

Antra Gulbe 

Alīda Zigmunde 

LSPA docente 

RTU asoc.profesore 

 

8. DALĪBA STARPTAUTISKOS PASĀKUMOS 

 
Datums Pasākums Dalībnieki 

11.-14.01. 

2012 

4. Starptautiskais sporta mārketinga 

simpozijs Insbrukā (Austrija) 

Antra Gulbe 

Signe Luika 

18.-23.07. 

2012 

Starptautiskais zinātniskais 

pirmsolimpiskais kongress. Glāzgovā 

(Skotija) 

 

Uldis Grāvītis 

05.-06.10. 

2012 

Igaunijas un Latvijas nacionālo 

olimpisko akadēmiju seminārs Tartū 

(Igaunija) 

J.Žīdens, B.Luika, U.Grāvītis, 

A.Gulbe,R.Jumiķe, R.Apine, 

S.Luika, T.Ņikiforova, I.Tihomirova 

 

19.-21.10. 

2012 

Starptautiskā konference ”Olimpiskā 

izglītība: nacionālā pieredze- 

starptautiskā perspektīva” Vīsbādenē 

(Vācija) 

 

Antra Gulbe 

Signe Luika 

02.-06.06. 

2013 

17. starptautiskais zinātniskais 

kongress „Olympic Sport and Sport for 

All” Pekinā (Ķīna) 

 

Jānis Žīdens 

 

03.-04.07. 

2013 

Lietuvas un Latvijas nacionālo 

olimpisko akadēmiju seminārs Viļņā 

(Lietuva) 

B.Luika, I.Klementjevs,  

A.Ābele, A.Gulbe, 

R.Jumiķe, S.Luika, 

T.Ņikiforova, Ž.Nazarova 

05.- 08.12. 

2013 

Starptautiskā konference veltīta 

Igaunijas Sporta muzeja 50 gadu 

jubilejai Tartū (Igaunija) 

 

Agra Brūne 

Antra Gulbe 

10.-11.12. 

2013 

Starptautiskā konference „ Evolution of 

Olympic Movement in the Baltic 

countries” Viļņā (Lietuva) 

 

Jānis Žīdens 

06.-25.02. 

2014 

Brīvprātīgā darbs XXII ziemas 

olimpiskajās spēlēs Sočos (Krievija) 

Signe Luika 

06.- 08.09. 

2014 

Starptautiskais simpozijs "Olympic 

Idea - Quo vadis" Frankfurtē (Vācija) 

A.Gulbe, S.Luika, 

T.Ņikiforova, I.Tihomirova 

24.10. 

2014 

Lietuvas Olimpiskās akadēmijas 25 

gadu jubilejai veltītā konference Viļņā 

(Lietuva) 

 

I.Klementjevs, B.Luika 

A.Gulbe,T.Ņikiforova  



 

23.-25.10. 

2015 

 

Baltkrievijas un Latvijas nacionālo 

olimpisko akadēmiju seminārs Minskā 

(Baltkrievija) 

I.Klementjevs, I.Ābeļkalns 

A.Brūne, U.Grāvītis 

 A.Gulbe, R.Jumiķe 

S.Luika, I.Tihomirova 

A.Zigmunde 

 

16.-18.02. 

2016 

7. Starptautiskais Sporta mārketinga 

simpozijs ”Jaunatnes olimpiskās 

spēles, jauna koncepcija- senas idejas?” 

Lillehammerē (Norvēģija) 

 

 

Signe Luika 

12.-13.04. 

2016 

XIV Starptautisko konference 

„Olimpiskā izglītība praksē” Minskā 

(Baltkrievija) 

 

 

Ivans Klementjevs 

 

17.-19.06. 

2016 

 

LOA izbraukuma sesija uz Olimpisko 

muzeju Lozannā (Šveice) 

I.Klementjevs, B.Luika,A.Ābele, 

I.Ābeļkalns,A.Brūne, R.Jumiķe, 

S.Luika, T.Ņikiforova, 

I.Tihomirova  

12.-13.04. 

2017 

XV Starptautiskā konference 

„Olimpiskā izglītība” Minskā 

(Baltkrievija) 

Irina Tihomirova 

 

30.06.-03.07. 

2017 

 

LOA izbraukuma sesija uz Varšavas 

sporta  un tūrisma muzeju (Polija) 

I.Klementjevs, I.Ābeļkalns, 

A.Brūne, A.Gulbe, I.Tihomirova, 

R.Jumiķe, A.Zigmunde 

 

02.-05.10. 

2017 

Starptautiskajā konference  “The 

Agenda 2020 and the future  

of the Olympic Movement”Baku  

(Azerbaidžāna) 

 

Biruta Luika 

Antra Gulbe 
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OLIMPISKO VĒRTĪBU LOMA PERSONĪBAS IZAUGSMĒ 

 

Jana KOLBINA 

Latvijas Universitāte (2017) 

57.  Starptautiskās Olimpiskās  akadēmijas jauniešu sesijas  (Olimpijā) dalībniece 
 

Vēsture 

Olimpisko spēļu pirmssākumi meklējami Senajā Grieķijā. Mūsdienās olimpiskās spēles ir 

lielas sporta spēles, kādreiz – īpašs reliģisks rituāls. Senatnē spēļu mērķis bija noskaidrot dievu 

izredzētos. Cilvēki ticēja, ka spēs iegūt Zeva1 labvēlību, ziedojot dieviem savu spēku un 

enerģiju. Taču to varēja panākt attīstot ne tikai fiziskās spējas, bet arī pilnveidojoties garīgi. 

Spēļu uzvarētāji tika godināti kā īpaši cilvēki un tauta ticēja, ka sacensības palīdz izcīnīt uzvaru 

pār ļauno un padzīt nešķīstos garus (Olimpiskā ābece, 2008). 

Olimpisko spēļu laikā grieķi noslēdza pamieru un pārtrauca karus. Visā zemē valdīja 

miers. Olimpiskā pamiera lauzējiem draudēja bargs sods – nolādēšana uz mūžu (Olimpiskā 

ābece, 2008). 

Spēlēs varēja piedalīties tikai vīrieši – brīvie grieķi no visām Grieķijas pilsētām un 

kolonijām, kas atradās visapkārt Vidusjūrai. Sievietes Olimpijā2 neielaida. Tolaik atlēti 

sacensībās startēja kaili, tāpēc sievietes nedrīkstēja būt pat skatītāju vidū. Olimpiskajās spēlēs 

drīkstēja startēt tikai tikumiski nevainojami cilvēki. Ļaundari, nelieši un skauģi noteikti cieta 

neveiksmi un nevarēja gūt panākumus, ja viņiem tomēr izdevās iekļūt sacensību dalībnieku 

vidū (Olimpiskā ābece, 2008). 

Spēļu dalībnieki Olimpijā nesacentās materiālu labumu dēļ, svarīga bija slava. 

Uzvarētājus godāja par dievu mīluļiem. Uzvarētāja vienīgā balvu ilgus gadus bija olīvzaru 

vainags (Olimpiskā ābece, 2008). 

Olimpiskās spēles notika arī tad, kad grieķi cīnījās ar persiešiem un pārdzīvoja daudzos 

karus Senās Grieķijas pilsētu starpā. 1169 gados notika 293 olimpiskās spēles. Laika gaitā 

uzvarētāji sāka tiekties pēc aizvien vērtīgākām balvām, arī skatītāji pieprasīja arvien labākus 

rezultātus, tāpēc spēļu saturs mainījās – rituāli zaudēja izglītojošo nozīmi, atlēti kļuva par 

profesionāļiem, vispusīgā fiziskā attīstība kļuva otršķirīga, svarīgākais – šaura specializācija 

noteiktā sporta veidā. Olimpiāde sāka pārvērsties izklaidējošā izrādē (Olimpiskā ābece, 2008). 

Jau mūsu ēras sākumā olimpiskās spēles sāka uzskatīt par pagānisku rituālu (kristietība 

kļuva par Romas impērijas oficiālo reliģiju). 393. gadā olimpiskās spēles tika aizliegtas (Romas 

imperators Feodosijs I). Olimpijas celtņu pārvēršanos drupās veicināja zemestrīces, ugunsgrēki 

un barbaru uzbrukumi. Tikai 1829. gadā tās atklāja franču arheologi (Olimpiskā ābece, 2008). 

Apmēram 1500 gadus pēc antīko spēļu aizliegšanas Olimpiskās spēles atdzima. Rīkot 

plašas starptautiskas sporta sacensības, pārņemot antīkās Grieķijas olimpisko spēļu tradīcijas un 

ideālus, 1883.gadā ierosināja franču aristokrāts barons Pjērs de Kubertēns (Olimpiskā 

ābece,2008). 

Kubertēna izpratnē olimpiskās spēles nebija tikai sporta sacensības kā īpaši sagatavotu 

cilvēku izrāde skatītājiem. Ar spēļu un olimpiskās kustības palīdzību viņš vēlējās propagandēt 

sporta pedagoģiskās un morāles vērtības, veicināt veselas, fiziski, garīgi un tikumiski attīstītas 

personības veidošanos (Olimpiskā ābece,2008). 

 

                                                 
1 Sengrieķu mitoloģijā — augstākais dievs, dievu un cilvēku tēvs, dievu valdnieks, titānu Krona un Rejas dēls. (www.tezaurs.lv) 

2 Pilsēta Senajā Grieķijā, Peloponesas rietumdaļā, kurā ik pēc četriem gadiem notika seno grieķu lielākie svētki, ko rīkoja par godu 

Olimpa augstākajam dievam Zevam, un labākie atlēti no visas Grieķijas ieradās šeit, lai piedalītos olimpiskajās spēlēs. 

(www.tezaurs.lv) 

http://www.tezaurs.lv/
http://www.tezaurs.lv/


Olimpiskā kustība 

 Kā vēsta Olimpiskās Hartas sadaļas “Olimpisma pamatprincipi” pirmais punkts: 

„Olimpisms ir dzīves filozofija, domāšanas un dzīvesveids, tieksme pēc prāta, miesas un gara 

saskaņas. Olimpisma ideāls – harmonisks cilvēks harmoniskā sabiedrībā” (Olimpiskā harta, 

2011). 

Olimpiskās kustības mērķis ir veicināt mierīgas un labākas pasaules veidošanu, 

izmantojot sportu jaunās paaudzes audzināšanai olimpiskajā – savstarpējās sapratnes, 

draudzības, solidaritātes un godīgas spēles garā, izslēdzot jebkādu diskrimināciju (Olimpiskā 

ābece, 2008). 

Autore ir novērojusi, ka mūsdienās, runājot par cilvēku, figurē 3 jēdzieni: indivīds, 

personība, saprātīgais cilvēks. Tiešsaistes skaidrojošā vārdnīcā tezaurs.lv atrodamas šādas 

jēdzienu definīcijas:  

1) indivīds – atsevišķs cilvēks, persona; arī personība (viens no 3 skaidrojumiem); 

2) personība – indivīda īpašību kopums, kam raksturīga aktīva, apzināta attieksme pret 

sabiedrību un dabu, mijiedarbība ar tām individuālā formā; 

3) saprātīgais cilvēks — cilvēku ģints suga ("Homo sapiens"), dzīvās būtnes, kas 

sasniegušas augstāko zināmo biotiskās attīstības pakāpi — saprātu un mācīšanās spēju. 

Skatot šos 3 jēdzienus vienā veselumā, autore nonāk pie atziņas, ka jaundzimušie savā būtībā ir 

vienādi indivīdi, kas dzīves gaitā kļūst par atšķirīgām personībām. Personībai piemīt savas 

rakstura, prāta un emociju īpatnības. 3 cilvēka pamatīpašības (kas piemīt ikvienam indivīdam) 

ir spēja domāt, spēja radīt un spēja mīlēt. Kā norāda filozofs un psihologs Aleksandrs 

Hakimovs, mēs dzīvojam vērtīborientējošā laikmetā, kur pastāv divu veidu vērtības – mūžīgās 

(mīlestība, godīgums, svētums, draudzība u. c.) un pārejošās (nauda, manta u. c.) (Hakimovs, 

2012). 

Pedagoģijas maģistre Inese Pitkeviča savā darbā „Kultūra kā vērtību sistēma” min arī 

fizioloģiskās vērtības (piem., veselība), uzsverot, ka par šīm vērtībām reti, kad runā, jo tās ir 

pašsaprotamas (Pitkeviča, 2011).  

Atceroties ievadā aprakstītos Olimpisma pamatprincipus un Olimpiskās kustības mērķus, 

var secināt, ka olimpiskās vērtības ir analoģiskas dzīves vērtībām. Autore piedāvā apskatīt 

olimpisko vērtību lomu personības izaugsmē divos aspektos. Pirmkārt, pētot un analizējot 

intervijas ar Latvijas olimpiešiem. Otrkārt, olimpisko vērtību loma personības izaugsmē tika 

analizēta caur pedagoģijas prizmu. 

Izlase tika veidota pēc vienkāršības principa – interviju pieejamība un saturs. Latvijas 

Olimpiskās komitejas mājaslapas sadaļā “Mūsu olimpieši” ir Latvijas sportistu – olimpisko 

medaļu ieguvēju saraksts (1912 – 2006). Sadaļā “Izceltie olimpieši” atrodama informācija par 

pēdējo gadu olimpisko spēļu dalībniekiem un medaļniekiem(http://olimpiade.lv/lv). 

 

Emocijas, neatlaidība (varbūt spīts) un “galvenais nav medaļas” 

 Autore ikdienā saviem skolēniem netīši uzsver latviešu rakstnieka un skolotāja Reiņa 

Kaudzītes vārdus „Mācies priekš dzīves, bet ne priekš skolas”. Jā, diemžēl mūsdienu skolas ir 

tendētas uz rezultātiem, bet diez vai skolēni atcerēsies stundas, kad rakstīti diagnosticējošie 

un/vai eksāmenu darbi. Atmiņā paliks process, un skolotāja svarīgākā misija ir to padarīt 

interesantu un ikvienam pieejamu. 

Jānis Lūsis (vieglatlētika, šķēpa mešana, 1968. gadā Mehiko-1.vieta, 1972.gadā Minhenē 

- 2. vieta, 1976. gadā Monreālā - 8. vieta un 1964. gadā Tokijā 3. vieta) LTV7 raidījumā 

“Жизнь сегодня” atklāja savas izjūtas aktīvā sporta laikā. “Kad es devos uz olimpiādi, no 

manis visi gaidīja zeltu. Bet es pats iemācījos tikt galā ar emocijām un olimpiādi uztvēru kā 

jebkuru starptautisku startu. Starp citu, pirmo zeltu es varēju izcīnīt jau 1964. gadā, bet traucēja 

http://olimpiade.lv/lv


pleca trauma, tādēļ biju tikai trešais. Bet nākamajā olimpiādē jau biju pirmais.” Jānis Lūsis 

uzsver to, ko daudzi pasaulē zināmi cilvēki bieži vien dēvē par panākumu atslēgu – primārais 

nav uzvarēt. “Kad es tikko sāku nodarboties ar šķēpmešanu, pat nedomāju par rekordiem un 

medaļām,” atzinās leģendārais sportists. Cīņasspars un vēlme pierādīt pretējo ir dzinulis 

ikvienam cilvēkam, kur nu vēl sportistam. “Tas bija kā detonators (jau pašā karjeras sākumā 

viņam teikts, ka labs šķēpmetējs no viņa nekad neiznāks). Devos uz Rīgu iestāties 

(Lauksaimniecības) akadēmijā. Māte gribēja, lai es – kā puisis no laukiem – kļūtu par 

agronomu. Bet es satiku paziņu, kurš par mani pazobojās, ka nekad nekļūšot par šķēpmetēju. 

Ak tad tā – es padomāju, un iesniedzu dokumentus Fizkultūras institūtā. Un savācu pietiekoši 

daudz punktu, lai mani tur uzņemtu. Šobrīd visi, kas teica, ka no manis nesanāks šķēpmetējs, 

saka, ka tādus vārdus nekad neesot teikuši,” pasmējās Lūsis (www.lsm.lv ziņu redakcija, 2016).  

Arī Madara Palameika (vieglatlētika, šķēpa mešana, 2012. gada Londonas olimpiādē 8. 

vieta, 2016. gada Riodežaneiro sacensībās – 10. vieta) LTV raidījumā “Sporta studija” norāda: 

“Jāpriecājas par katru titulu un sasniegumu, jo tas vairo pozitīvas emocijas, tas vairo arī 

turpmākos panākumus.” Sportiste ir pārliecināta, ka pie pozitīvā ir jāpieturas, un nav jābūt 

negatīviem: “Vienkārši saliedēsimies, nevis iznīdēsim viens otru!” (LTV Sporta studija, 2016). 

 Sanda Šulca sarunā ar Igoru Miglinieku (basketbols, 1988. gada Seulas olimpiskais 

čempions, 1992. gada Barselonas olimpiādē 4. vieta) noskaidro: “Mans mērķis nekad konkrēti 

nav bijis būt par olimpisko čempionu. Es biju iegājis azartā, vēlējos kļūt par vislabāko 

spēlētāju, vēlējos pēc iespējas lielāku izaugsmi. Un jebkurā brīdī tas viss tomēr bija veselīgi. 

Vēl tagad atceros savas sajūtas – uzvarēt jebkuras sacensības ir vienkārši saprotami. Ja tagad 

man prasītu, tas viss neliktos loģiski – izplānot visu un izdarīt. Bet, lai izdarītu, noteikti tai 

pārliecībai bija jābūt. Protams, daudz ko varēju izdarīt citādāk, labāk. Bet tā jau ir tā gudrā 

runāšana, kurai nav jēgas. Jāizbauda tagadne un jādomā par nākotni, nedrīkst kavēties 

pārmetumos par izdarītajām kļūdām. [..] Ir jāmīl tas, ar ko nodarbojas, un tad viss notiks pats no 

sevis” (Šulca, 2013). 

 Arī Uļjana Semjonova (basketbols, divkārtējā olimpiskā čempione – Monreāla-1976, 

Maskava-1980) Artura Vaidera intervijā neizšķir kādu konkrētu uzvaru kā vērtīgāko karjerā. 

„Man par katru uzvaru bija prieks. Gan par pirmo, gan pēdējo. [..] Vērtīga bija katra uzvara, jo 

katra tika gūta pa savam. Neviena no tām neiekrita rokās” (Vaiders, 2015).  

Juris Šics (kamaniņu sports, divnieku ekipāža, 2010. gada Vankūveras olimpiskais 

vicečempions, Sočos (2014) –  divkārtējs bronzas medaļas ieguvējs, 2006. gada Turīnā – 7. 

vieta) atbild uz Gata Krecera jautājumu, kura no medaļām ir smagāk nākusi: „Varu teikt, ka šī 

bronza Sočos man ir zelta vērtē, jo pēc piedzīvotās avārijas ārsts man teica, ka es diezin vai 

kādreiz staigāšu. Teicu, ka staigāšu un atgriezīšos sportā, – visi smīnēja. Tomēr pierādīju sev, 

un galvenais, ka brālis, sieva, tētis, mamma, draugi noticēja. Viņi laikam saskatīja, ka varu, un 

motivēja. Pirmajā gadā, kad nostājos uz kājām, bija sajūta – esmu brašs, bet izrādās, biju šķībs, 

greizs. Visi atbalstīja. Maijā bija avārija, bet oktobrī jau es braucu. Man teica, ka pēc pusgada 

varbūt sākšu tikai staigāt. Septembrī izgāju rehabilitāciju un oktobrī jau braucu. Tas parāda, ka 

ar lielu gribasspēku var daudz ko izdarīt” (Krecers, 2014). 

“Maratons, tā vispirms ir cīņa ar sevi,” saka J. Prokopčuka (vieglatlētika, maratons, 2016. 

gada Riodežaneiro spēlēs 12. vieta) sarunā ar Jāni Gabrānu. Sportiste iekļuva Latvijas izlasē, 

bet par pasaules mēroga panākumiem nesapņoja: “Iespējams, man pietrūka ambīciju, nesapņoju 

par zelta medaļu olimpiskajās spēlēs. Taču biju ļoti atbildīga, trenējos katru dienu, neizlaižot 

nevienu, un lēnām ar trenera, vīra palīdzību augu, auga arī rezultāti” (Gabrāns, 2015). 

Neilgi pēc starta olimpiādē, kur Inetu Radēviču (vieglatlētika, tāllēkšana, 2012. gada 

Londonas olimpiādē 4. vieta, 2004. gadā Atēnās 13. vieta) no bronzas medaļas šķīra viens 

centimetrs, sarunā ar žurnāla „Ieva” žurnālisti Līgu Blauu izteicās: „Jā, viens centimetrs bija 

http://www.lsm.lv/lv/autors/lsm.lv-zinu-redakcija/94/


ļoti sāpīgs, bet tā nebija traģēdija. Olimpiskajam mērķim veltīju visus savus spēkus, lai tad, kad 

nostartēšu, zinātu, ka esmu izdarījusi visu, ko varēju. Vienalga - būs man tā medaļa vai arī tās 

nebūs. Sports ir tikai viena desmitgade no dzīves, tikai darbs, ko daru noteiktu laiku. [..] 

Neiegūtā medaļa ir tikai profesionāla neveiksme, nevis traģēdija” (Blaua, 2013). 

 

 “Sarkano acu slimība”3 (kas vērsta uz sportistiem) 

 Tā vienmēr bijis, ir un būs – katram ir savas „stiprās un vājās puses”. Skolā, kur visi tiek 

vērtēti pēc vienādiem kritērijiem un ir jāsasniedz noteikti standarti, tas parādās ļoti uzskatāmi. 

Protams, ka skolēni to pārdzīvo, protams, ka tas vairo skaudību, ne „veselīgu sacensības garu”. 

Tāpēc īpaši svarīga ir skolotāja nostāja: „Ja kaut ko dari, tad pēc labākās sirdsapziņas. Vienmēr 

sāc ar sevi, neskaties uz citiem. Kāpēc vairot ļauno, lai labāk vairojas prieks!” 

Žurnāla „Sports” Jāņa Erenberga intervija ar Uļjanas Semjonovas treneri Černovu4  atklāj 

„ ka visās līdzīgajās spēlēs oponentes zem groza Semjonovu centās gan pagrūst, gan kā citādi 

traucēt viņai spēlēt, neievērojot noteikumus[..]. Reizēm tas Uļu sarūgtināja, reizēm viņa pat pēc 

mača raudāja. Taču nekad neatļāvās atbildēt ar to pašu. Viņa bija ļoti korekta un jauka 

spēlētāja” (Erenbergs, 2007). 

 Pati U. Semjonova saka: „Būtu maigi teikt, ka ar izlases treneri Aleksejevu5 mums nebija 

tās labākās attiecības. Man likās, ka reizēm viņa mani neieredz. Taču bez manis iztikt nevarēja. 

Mēs parasti vinnējām visus turnīrus, kur spēlējām, un viņa bez bažām mani varēja atļauties 

atstāt rezervē. Viņai ļoti nepatika, ka arī izlasi sauca par Semjonovas komandu. Arī tas, ka 

žurnālisti vienmēr gribēja runāt ar mani, prasīja intervijas” (Vaiders,2015). 

Arī Vitālijs Samoilovs (hokejs, 1988. gada Kalgari olimpiskais čempions, 1984. gadā 

Sarajevā ieguva 4. vietu) dažāda vecuma PSRS izlasēs bija ne pārāk ieredzēts, ko sportists 

atklāj sarunā ar Aivaru Pastalnieku: „Viens no iemesliem – mana ģērbšanās maniere. Jau 15 

gadu vecumā uz savu pirmo turneju Kanādā ierados velveta kostīmiņā, ādas „dubļenē”, bet citi 

bija pufaikās, pāršūtos sieviešu mēteļos, kirzas zābakos, ar armijas siksnām ap vēderu… Es 

vedu līdzi 50 dolārus. Viens no komandas biedriem jautāja: „Kur dabūji tādu jaku?” Es tak 

nevarēju teikt, ka esmu kontrabandists. Teicu – pārdevu siksnu. Šis pēc tam veselu nedēļu 

Kanādā mēģināja notirgot savējo… Otrs iemesls – man patika spēlēt uz publiku. Krievijas 

hokejā šāda izrādīšanās netika atbalstīta. Bet man patika, ka par mani runā. Dažreiz spēles laikā 

pielietoju visādus trikus. Piemēram, noķeru ripu, bet pats skatos apkārt, kur tā palikusi? 

Spēlētāji un tiesneši neko nesaprot. Paiet piecas, septiņas sekundes, tiesnesis dodas pēc jaunas 

ripas. Tad es savējo izmetu laukumā…” (Pastalnieks, 2009). 

Ir sportisti, kam neizdevās tikt pie medaļām olimpiādē, jo citi darīja visu, lai tā nenotiktu. 

Žurnālists Artūrs Vaiders intervijā ar Veru Zozuļu (kamaniņu sports, pirmā ziemas olimpisko 

spēļu čempione Latvijas sporta vēsturē (Leikplesida, 1980), 1976. gada spēlēs Insbrukā 9. 

vietas ieguvēja, 1984. gadā 5. vieta Sarajevā) skaidro: “Sešdesmito gadu beigās un 

septiņdesmito sākumā bija tāda kamaniņu braucēja Rita Lēvalde, bet tad kopā ar vīru laimīgā 

kārtā pārcēlās uz dzīvi Vācijā – VFR. Kādās no sacensībām ar viņu satikās Tiliks6 un atveda 

viņas māsai uz Latviju arī kādu paciņu. Delegācijas stukačs to visu zināja, painformēja 

priekšniecību, un Tiliku noņēma no PSRS izlases. Samaksāja par drosmi, jo gandrīz pirms katra 

ārzemju brauciena mums bija instruktāža un norādījumi izvairīties tikties ar ārzemju 

latviešiem.” Sportiste Vera Zozuļa jautāta, kāpēc 1984. gada olimpiskajās spēlēs Sarajevā 

Latvijas kamaniņu braucējiem medaļas netika, atklāj: “Atbilde pavisam vienkārša – tāpēc, ka 

                                                 
3 skaudība (http://www.saulesjosta.lv) 
4  bijušais PSRS basketbola izlases galvenā trenera asistents Sergejs Černovs (Erenbergs 2007) 
5 Ilggadēja PSRS basketbola izlases trenere (http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2353-alekseeva) 

6„Kamanu tētiņš”, leģendāra personība Latvijas sportā, kamaniņu braucēju treneris. (Vaiders, 2015) 

 

http://www.saulesjosta.lv/
http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2353-alekseeva


izlasē vairs nebija Tilika un kopējā atmosfēra bija pavisam izmainījusies. Savs treneris rūpējās 

ne tikai par kamanām, bet arī par to, kā trasi izbraucām. Viņš ir sportista acis. Kad ir cīņa par 

tūkstošdaļām, ir svarīgi, kā tu ieej virāžā - par agru, par vēlu, kāda ir tava trajektorija. Pati 

nobrauc, un reizēm liekas, ka viss labi, bet rezultāta nav. Un tad galvenā vaina tiek kamanām. 

Taču, papētot braucienu, var atrast kļūdas un pazaudētās sekundes. Tad var mēģināt kļūdas 

labot. Kad nav, kas vēro, analizē un pasaka, tu tausties kā pa miglu. Tā bija Sarajevā” (Vaiders, 

2015). 

 

 „Uz pilnu banku” 

 Lielākā daļa mūsdienu bērnu un jauniešu ir ļoti „sadrumstaloti”, jo pienākumu ir pārāk 

daudz – jāpaspēj uz mūzikas/mākslas skolu, sporta treniņu... skolā arī liela slodze! Nemainīgs 

temats ikdienas sarunās ar skolēniem ir: „Dari no sirds vai nedari nemaz," un „ja kaut ko 

uzņemies, tad izdari līdz galam!”. 

Ceļa vārdi Rio sportistiem (2016) no Ivana Klementjeva (kanoe airēšana, vieninieks – 

1000 m, 1988. gada Seulas olimpiskais čempions, sudraba medaļas ieguvējs Atlantā (1996) un 

Barselonā (1992)) bija šādi:  „Nevajag uztraukties ne par ko, jo jūs vēl neesat nekas pasaulē. (..) 

Jums vienkārši vajag aizbraukt un parādīt savu labāko rezultātu, no tā viss ir atkarīgs. Savākties 

un braukt kā savā pēdējā braucienā, vajag, kā sportisti saka, „nomirt tajā distancē”, lai pēc tam 

nebūtu kauns, ka tu kaut ko neesi izdarījis. Vajag parādīt savu labāko rezultātu, bet tam vajag 

sagatavoties. Nevar tā – pamosties un: „Iešu un izdarīšu!” (Liepa, 2012). 

 

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm 

Autore, analizējot savu pedagoģisko praksi, secina, ka skolēni nereti attaisnojas ar 

vārdiem: „Tas ir grūti!” Latvijas olimpieši uzsver, ka ceļš uz panākumiem vienmēr ir sarežģīts, 

jo „par savu vietu zem saules ir krietni jāpacīnās.” 

Sarunā ar Māri Liepu Ivans Klementjevs atklāj: „Ja tu gribi būt stiprs vilks, tad vajag arī 

dzīvot starp vilkiem... kā Mauglis. Izlasiet stāstu par Maugli un jūs sapratīsiet, ka nevar iziet no 

savas siltumnīcas jau kā sarkans un liels – labs tomāts. Te ir cīņa ar pretiniekiem, kas visi ir 

stipri. Varbūt tu vari viņus uzvarēt treniņos, bet pats galvenais ir to izdarīt sacensībās. Lai 

saprastu, vajag piedzīvot to sajūtu, kā ir braukt aizmugurē, kad tu vairs nevari, jo tev nav spēka, 

bet pretinieki turpina braukt un ir tev priekšā. Vajag iziet cauri visām grūtībām, jo tikai tad, kad 

tu brauc aizmugurē, tu saproti, ka gribi uzvarēt. Tu sāc izdomāt, kā airēt stiprāk, stiprāk, ko 

darīt, lai sasniegtu un pēc tam arī apsteigtu sāncenšus. Tas ir ļoti ilgi... vajag izturēt simtiem, 

tūkstošiem treniņu. (..) Kad tu atbrauc uz sacensībām, vajag ļoti savākties. Nekad viss nebūs 

lieliski, vienmēr būs problēmas. Jāiemācās visu pārvarēt!” (Liepa, 2012). 

Atmiņās ar Egīlu Jurisonu un „Latvijas Avīzes” lasītājiem dalās Aigars Fadejevs 

(vieglatlētika, soļošana 50 km, 2000. gada Sidnejas olimpiskais vicečempions, 2004. gada 

olimpiādē Atēnās – 11. vieta): „Man pašam nav bijis īstas bērnības – tā pagāja Murjāņu sporta 

ģimnāzijas internātā” (Jurisons, 2016). 

Vitālijs Samoilovs gan saka, ka par savām izdarībām nekad nav sodīts un visiem saviem 

audzēkņiem mācījis, ka ir jābūt īpašiem un citādākiem, lai tevi pamanītu: „Visiem saviem 

audzēkņiem – Masaļskim, Žabotinskim, Raitumam, Muštukovam, Lūsiņam esmu teicis: pasaulē 

ir ļoti daudz labu vārtsargu. Jaunie viens otram ir līdzīgi kā pisuāri tualetē. Lai radītu interesi 

par sevi, jāmāk kas tāds, ko neprot citi” (Pastalnieks, 2009). 

Helmuts Balderis intervijā Arturam Vaideram (hokejs, 1980. gada Leikplesidas 

olimpiskais vicečempions) atklāj: „Droši varu teikt, ka viss, kas man ir, arī ordenis, ir paša 

rokām pelnīts un sviedriem apliets. Sportā neviens mūs nesaudzēja, bet, paldies Dievam, arī 

šobrīd jūtos labi un par sporta gadiem palikušas tikai labākās atmiņas. Tas mani padarīja par 



tādu, kāds esmu tagad. Deva iespējas, kuras centos izmantot tajā vietā un tajā laikā, kurā 

dzīvoju. Cita laika un vietas mums tolaik nebija” (Vaiders, 2015). 

 Konkurenti mēdz būt ļoti nežēlīgi radoši… Vera Zozuļa atceras: “Apakšā bija smags 

darbs. Mans un arī treneru, mehāniķu. Jā, Leikplesidā bija tāds interesants atgadījums. Pēc otrā 

brauciena aizejam uz boksu un mūsu kamanu nav. Izmisums! Tad atrodam trenerus un sūdzam 

bēdu. Bet viņi tās bija paslēpuši istabā. Sak, te būs pilnīgā drošībā no nelabvēļiem un 

konkurentiem” (Vaiders, 2015). 

 

Patriotisms  

Skolas dzīvē nepārtraukti notiek izbraukumi –ekskursijas vai olimpiāde u. tml. Ļoti 

būtiski skolēniem iedvest piederības sajūtu – skolai, pilsētai, valstij, jo, lai kur mēs dotos, ir 

svarīgi atcerēties, no kurienes nākam. Arī Latvijas sportisti pat tad, kad tas bija aizliegts, „nesa 

Latvijas vārdu pasaulē”. 

“Uzkāpjot olimpiskajā goda pjedestālā, lai saņemtu sudraba medaļu, pretēji aizliegumam 

Aigars Fadejevs pamanījās skatītājiem un televīzijas kamerām demonstrēt Latvijas karodziņu 

pāris plaukstu lielumā” (Jurisons, 2016). 

Arī Laura Ikauniece – Admidiņa (vieglatlētika, daudzcīņa, 2012. gada Londonas 

olimpiādē 9. vieta, 2016. gada Riodežaneiro spēlēs 4. vieta) lepojas, ka var pārstāvēt Latviju un 

izjūt ļoti lielu cieņu pret saviem tautiešiem – līdzjutējiem. Sarunā ar Armandu Tripānu 

vieglatlēte saka: “Es lepojos, ka varu pārstāvēt Latviju šeit un būt tik augstā vietā.” Viņu 

pārņēma emocijas, un jaunā sportiste vairs nespēja slēpt asaras. “Tās nav bēdu asaras. Es 

diemžēl esmu ļoti emocionāla. Droši vien no tās smagās cīņas. Ne jau par to vietu es raudu, bet 

par to, ka tas viss tik smagi bija,” atklāja vieglatlēte. Viņai ir tik ļoti bail pievilt Latviju, pievilt 

cilvēkus, kas stāv aiz viņas – komandu, līdzjutējus. “Protams, ka negribas pievilt nevienu!” 

(Tripāns, 2016). 

Intervijā ar Dāvidu Ernštreitu un Reini Ošenieku „Sporta studijā” Jānis Ķipurs (bobslejs, 

divnieks, 1988. gada Kalgari olimpiskais čempions) kavējas atmiņās par barikāžu dienām: 

„Mēs bijām atteikušies no PSRS izlases. (..) Tie notikumi bija sirdi kņudinoši. Tad, kad 

Olimpiskā komiteja nolēma aktīvi rīkoties un bija aicinājums no Tautas frontes, tajā brīdī bija 

kaut kas jādara, cilvēkiem bija jāpulcējas Rīgā, lai aizsargātu mūsu jaunievēlēto valdību, 

ministrus... mēs bijām gatavi iesaistīties, un tā mēs nokļuvām ministru padomē. [..] Pamatā 

aicinājums piedalīties nāca no Olimpiskās komitejas. (..) Tāpat kā mēs diezgan organizēti 

atteicāmies no PSRS izlases, tāpat mēs bijām gatavi stāties mūsu valsts aizstāvībā” (Ernšteins, 

Ošenieks 2016). 

 

Godīga spēle 

 „Dots devējam atdodas!” ir frāze, kas ir cilvēcības pamatu pamats, ko arī autore vienmēr 

uzsver saviem skolēniem. „Galvenais būt godīgiem pašiem pret sevi!” Šī frāze skolēnos (īpaši 

jaunākajās klasēs) parasti raisa domīgumu. Ļoti iespējams, ka šis vārdu savienojums godīga 

spēle, ko šodien attiecina uz visdažādākajām dzīves situācijām, radies tieši Senās Grieķijas 

olimpisko spēļu laikā. 

Martins Dukurs (skeletons, 2010. gada Vankūveras olimpiskais vicečempions un 2014. 

gada Sočos olimpiskais vicečempions) intervijā portālam “Sovsport.ru” komentē boikotu pret 

pasaules čempionātu, ja tas norisināsies Krievijā: „Mēs nevēlamies piedalīties sacensībās, 

nebūdami pārliecināti, ka sacenšamies godīgos apstākļos ar godīgiem konkurentiem. [..] Tomēr 

tur nav jautājums par naudu vai tituliem. Mēs vēlamies cīnīties par taisnību. Federācijas un 

mana pozīcija ir tāda, ka esam par tīru sportu. Varu samierināties ar svarīgu sacensību izlaišanu, 

taču nevaru būt mierā ar to, ka sacenšos uz netaisnīgiem noteikumiem. [..] Protams, katra 



sportista mērķis ir uzvarēt olimpiskajās spēlēs. Tomēr patlaban nedomāju par zelta medaļu un 

pārējo, kas ar to saistīts. Man ir vajadzīga taisnība. [..] Protams, visi vēlas just līdzi saviem 

sportistiem, cerēt uz uzvarām un priecāties par panākumiem. Tomēr arī patlaban mūs atbalsta. 

Izlaižot čempionātu, pasaule no tā nesabruks. Toties visi saprot, kāpēc mēs tā darām. Saprotiet 

mūs, runa nav par politiku, attiecībām ar Krieviju vai krievu sportistiem. Mēs gribam, lai 

skeletons būtu tīrs un godīgs, un visi varētu piedalīties uz līdzvērtīgiem noteikumiem. Ja tā 

vārdā jāizlaiž sezonas galvenās sacensības, tad tā tam ir jābūt” (www.sovsport.ru, 2016). 

 

Kļūdīties jāļauj 

 Skolēniem ir ļoti lielas bailes kļūdīties. Varbūt tāpēc, ka ir ļoti liela vēlme attaisnot 

vecāku cerības (tas varētu būt iespējams, tad, ja vecāki to mājās ikdienā īpaši akcentē), varbūt 

tāpēc, ka ir negatīva pieredze (klasesbiedri izsmej)... variantu daudz! Jācenšas audzēkņus 

pārliecināt, ka kļūdīties ir cilvēcīgi, vēl jo vairāk – nekļūdās tikai tas, kurš nestrādā. 

Sarunā ar Santu Sinku vecāku lomu akcentē arī Māris Štrombergs (BMX riteņbraukšana, 

2008. gada Pekinas olimpiskais čempions un 2012. gada Londonas olimpiskais čempions): 

„Nav pareizi, ja vecāki spiež to darīt, sacensībās skrien pa trasi līdzi vai vēl iesit pa ķiveri un 

kārtīgi salamā. Daudz šādu gadījumu esmu redzējis Latvijā. Vecākiem ir jāļauj bērniem pašiem 

braukt un kļūdīties. Neveiksmes vēl vairāk ir motivējušas mani sportot labāk” (Sinka, 2008). 

Latvijas Olimpiskās komitejas mājas lapā uz jautājumu “Kas ir mūsdienu olimpiskā 

kustība” ir gara un plaša atbilde: “Olimpiskā kustība ir nepārtraukts process, kas pieejams 

jebkuram cilvēkam, jebkurā vecumā neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa un fiziskajām spējām. 

Olimpiskā kustība ir dzīves skola, kurā notiek nepārtraukta pašizglītošanās” 

(www.olimpiade.lv). 

Autorei šķiet, ka svarīgākais vārdu savienojums šajā definīcijā ir dzīves skola. 

Olimpiskās vērtības patiesībā ir tās pašas dzīves vērtības, kas arī parādījās olimpiešu atbildēs 

(intervijās) – godīga spēle, vienlīdzība, tolerance u. tml. Tas nozīmē, ka šo vērtību izkopšana ir 

iespējama arī skolas ikdienā un ne tikai sporta stundās. 

Autore ir pārliecināta (jo darba praksē tas ir pārbaudīts), ka skolā mācības var būt 

integrētas (tā saucamā, starpdisciplinārā mācīšanās). Viss ir atkarīgs no cilvēka uztveres – vai ar 

matemātiku mēs saprotam tikai skaitļus, ar latviešu valodu tikai burtus, ar sportu – tikai 

skriešanu... Viss ir atkarīgs no tā, vai cilvēks (šajā gadījumā skolotājs) ir spējīgs domāt 

abstrakti. Proti, runājot konkrēti par olimpiskajām spēlēm. Tās tuvošanos skolā ir iespējams 

pārvērst par vērienīgu notikumu, nemaz netraucējot mācību procesu.  

Materiālu un iespēju izglītot skolēnus atbilstoši dzīves (olimpiskajām) vērtībām ir vairāk 

nekā nepieciešams. Piemēram, kurš nezina ASV „Disney PIXAR” 2006. gada multfilmu 

„Vāģi”, kur galvenais varonis „Zibens Makvīns” nobremzē tieši pirms finiša taisnes (1h 42 

min), „uzdāvinot uzvaru” savam tiešākajam konkurentam. Kāpēc „sarkanā mašīnīte” tā rīkojas? 

Kā viņš pats saka: „Viens mans draugs par kausiem izteicās tā – bezjēdzīgs dzelzs gabals” jeb 

uzvarētājs ir panācis savu negodīgas spēles ceļā – burtiskā nozīmē „izslēdzot” citu pretinieku, 

ko „Zibens Makvīns” uz sava bampera pārstumj pāri finiša taisnei.” Lūk, arī izcils mūžīgās 

vērtības piemērs! Skolotāja uzdevums būtu tos saskatīt ikdienas sīkumos un prasmīgi norādīt uz 

tiem saviem audzēkņiem.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sovsport.ru/


Izmantotie avoti  

 

1. Blaua, Līga (2013. gada 9. janvārī). "Atveru jaunu lappusi". Ieva 2 (293): 10.—13. lpp. 

2. Elektroniskā skaidrojošā un sinonīmu vārdnīca. Pieejams: www.tezaurs.lv  

3. Erenbergs, J. (2007). Vienreizēja, nepārspējama, izcila, vienkārši Uļa. Pieejams: 

http://www.sporto.lv/raksts/vienreizeja_neparspejama_izcila_vienkarsi_ula 

4. Ernšteins, O. Ošenieks, O. (2016). Jānis Ķipurs. Par barikādēm un bobsleju. Pieejams: 

https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.01.2016-janis-kipurs-par-barikadem-un-bobsleju.id64094/ 

5. Gabrāns, J. (2015). Maratons – vispirms ir cīņa ar sevi. Pieejams: http://edruva.lv/maratons-vispirms-ir-

cina-ar-sevi/ 

6. Hakimovs, A. (2012). Cilvēcīgas dzīves vērtības. Pieejams: http://merki.lv/raksts038.htm 

7. Jurisons, I. (2016). Fadejevam patīk smagi strādāt. Pieejams: http://www.la.lv/fadejevam-patik-smagi-

stradat/  

8. Krecers, A. (2014). Šics: „Ar lielu gribasspēku var izdarīt daudz.” Pieejams: 

http://www.tvnet.lv/sports/ziemas_sports/505878-juris_sics_ar_lielu_gribasspeku_var_daudz_izdarit 

9. Liepa, M. (2012). Ivans Klementjevs. Pieejams: http://straume.lmt.lv/lv/sports/sports/ivans-klementjevs-

2/3007 

10. Lsm.lv ziņu redakcija. (2016). Lūsis: „Man teicam ka šķēpmetējs no manis nesanāks.” Pieejams: 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/janis-lusis-man-teica-ka-skepmetejs-no-manis-

nesanaks.a211627/ 

11.  LTV sporta studija. (2016). Palameika: „Jāpriecājas par katru titulu un sasniegumu.” Pieejams: 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/skepmeteja-palameika-japriecajas-par-katru-titulu-un-

sasniegumu.a200574/ 

12. Olimpiskā ābece: Olimpiskās izglītības rokasgrāmata (2008).  

13.  Olimpiskā harta. Pieejams: http://loa.lv/wp-content/uploads/2011/06/Olimpiska_harta.pdf 

14.  Olimpiskā kustība. Pieejams: http://olimpiade.lv/lv/olimpiska-abc/olimpiska-kustiba 

15.  Pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugi. Pieejams: http://www.visc.gov.lv/ 

16.  Pastalnieks, A. (2009). Haškes un Brodērs nebija muļķi. Pieejams: 

http://new.dinamofans.lv/2009/11/samoilovs-%E2%80%9Ehaseks-un-broders-nebijamulki-%E2%80%9D/ 

17.  Pitkeviča, I. (2011). Kultūra kā vērtību sistēma. Pieejams: 

http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1526/mod_resource/content/0/Inese_Pitkevica/Metodiskie_iet._skolotajiem_

kultura_ka_vertibu_sist_1.pdf 

18.  Psiholoģija: sarkano acu slimība – skaudība. Pieejams: 

http://www.saulesjosta.lv/index.php/psihologija/1444-sarkano-acu-slimiba-skaudiba.html 

19.  Sinka, S. (2008). Māris Štrombergam īsta dzīve tikai sākas. Pieejams: 

http://www.ziemellatvija.lv/sports/marim-strombergam-ista-dzive-tikai-sakas-17277 

20.  Šulca, S. (2013). Miglinieks: „Mēs, latvieši, noteikti esam īpaši.” Pieejams: 

http://www.delfi.lv/novados/ikskiles-novads/ikskile/zinas/igors-miglinieks-mes-latviesi-noteikti-esam-

ipasi.d?id=43139586\ 

21. Vaiders, A. (2015). Zozuļa: „Mēs ar treneri bijām viens vesels.” Pieejams: 

http://www.tvnet.lv/sports/ziemas_sports/555800vera_zozula_mes_ar_treneri_bijam_viens_veselums 

22. Vaiders, A. (2015). Balderis: „Viss ir paša rokām izcīnīts.” Pieejams: 

http://www.tvnet.lv/sports/hokejs/577058-helmutsbalderisvisspasarokamizcinits 

23. Vaiders, A. (2015). Semjonova: „Es katru dienu esmu laimīga.” Pieejams: 

http://www.tvnet.lv/sports/basketbols/546420-uljana_semjonova_es_katru_dienu_esmu_laimiga 

24. Tripāns, A. (2016). Ikauniece-Admidiņa: „Tās nav bēdu asaras.” Pieejams: 

http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/laura-ikauniece-admidina-tas-nav-beduasaras.a196423/ 

25.  ZZ čempionāts. Pieejams: http://zzcempionats.zeltazivtina.lv 

26.  (2016). Dukurs: „Necīnāmies par naudu vai tituliem, bet gan par taisnību.” Pieejams: 

http://www.la.lv/martins-dukurs-necinamies-par-naudu-vai-tituliem-bet-gan-partaisnibu/ 

27. АЛЕКСЕЕВА Лидия Владимировна. Pieejams: http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2353-

alekseeva 

 

 

 

 

http://www.tezaurs.lv/
http://www.sporto.lv/raksts/vienreizeja_neparspejama_izcila_vienkarsi_ula
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.01.2016-janis-kipurs-par-barikadem-un-bobsleju.id64094/
http://edruva.lv/maratons-vispirms-ir-cina-ar-sevi/
http://edruva.lv/maratons-vispirms-ir-cina-ar-sevi/
http://merki.lv/raksts038.htm
http://www.la.lv/fadejevam-patik-smagi-stradat/
http://www.la.lv/fadejevam-patik-smagi-stradat/
http://www.tvnet.lv/sports/ziemas_sports/505878-juris_sics_ar_lielu_gribasspeku_var_daudz_izdarit
http://straume.lmt.lv/lv/sports/sports/ivans-klementjevs-2/3007
http://straume.lmt.lv/lv/sports/sports/ivans-klementjevs-2/3007
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/janis-lusis-man-teica-ka-skepmetejs-no-manis-nesanaks.a211627/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/janis-lusis-man-teica-ka-skepmetejs-no-manis-nesanaks.a211627/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/skepmeteja-palameika-japriecajas-par-katru-titulu-un-sasniegumu.a200574/
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/skepmeteja-palameika-japriecajas-par-katru-titulu-un-sasniegumu.a200574/
http://loa.lv/wp-content/uploads/2011/06/Olimpiska_harta.pdf
http://olimpiade.lv/lv/olimpiska-abc/olimpiska-kustiba
http://www.visc.gov.lv/
http://new.dinamofans.lv/2009/11/samoilovs-%E2%80%9Ehaseks-un-broders-nebijamulki-%E2%80%9D/
http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1526/mod_resource/content/0/Inese_Pitkevica/Metodiskie_iet._skolotajiem_kultura_ka_vertibu_sist_1.pdf
http://profizgl.lu.lv/pluginfile.php/1526/mod_resource/content/0/Inese_Pitkevica/Metodiskie_iet._skolotajiem_kultura_ka_vertibu_sist_1.pdf
http://www.saulesjosta.lv/index.php/psihologija/1444-sarkano-acu-slimiba-skaudiba.html
http://www.ziemellatvija.lv/sports/marim-strombergam-ista-dzive-tikai-sakas-17277
http://www.delfi.lv/novados/ikskiles-novads/ikskile/zinas/igors-miglinieks-mes-latviesi-noteikti-esam-ipasi.d?id=43139586/
http://www.delfi.lv/novados/ikskiles-novads/ikskile/zinas/igors-miglinieks-mes-latviesi-noteikti-esam-ipasi.d?id=43139586/
http://www.tvnet.lv/sports/ziemas_sports/555800vera_zozula_mes_ar_treneri_bijam_viens_veselums
http://www.tvnet.lv/sports/hokejs/577058-helmutsbalderisvisspasarokamizcinits
http://www.tvnet.lv/sports/basketbols/546420-uljana_semjonova_es_katru_dienu_esmu_laimiga
http://www.lsm.lv/lv/raksts/vieglatletika/sports/laura-ikauniece-admidina-tas-nav-beduasaras.a196423/
http://zzcempionats.zeltazivtina.lv/
http://www.la.lv/martins-dukurs-necinamies-par-naudu-vai-tituliem-bet-gan-partaisnibu/
http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2353-alekseeva
http://www.biograph.ru/index.php/whoiswho/2/2353-alekseeva


LATVIJAS SPORTISTU IZCĪNĪTĀS MEDAĻAS  

OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS (1912- 2016) 

 

Antra GULBE 

 

Valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē. Sagaidot Latvijas 

proklamēšanas 100.gadadienu, apkopojām latviešu sportistu izcīnītās olimpisko spēļu 

godalgotās vietas. Latvijas sportisti startējuši zem dažādiem karogiem, bet mēs nedrīkstam 

aizmirst nevienu - gan brīvvalsts laika sporta varoņus, gan tos, kas startēja PSRS komandas 

sastāvā, un, protams, ikvienu, kas, kopš 1992. gada, pārstāv Latvijas komandu.  

Apkopotais materiāls būs noderīgs, lai ikviens gūtu zināšanas un lepotos ar Latvijas 

sportistu sasniegumiem vairāk nekā simts gadu garumā. Ikviens sportistu sasniegums ir 

ievērojams notikums un emociju piepildīts brīdis sporta līdzjutējiem un atbalstītājiem.   

Informācija apkopota līdz 01. 01.2017 

 

  

 

Gads 

 

Vieta 

 

Vārds 

 

Uzvārds 

 

Sporta veids 

 

Medaļa 

 

1. 1912 Stokholma Haralds Blaus šaušana Bronza 

2. 1932 Losandželosa Jānis  Daliņš soļošana Sudrabs 

3. 1936 Berlīne Edvīns  Bietags 

grieķu-romiešu 

cīņa Sudrabs 

4. 1936 Berlīne Adalberts Bubenko soļošana Bronza 

5. 1952 Helsinki Maigonis  Valdmanis basketbols Sudrabs 

6. 1956 Melburna Inese Jaunzeme šķēpa mešana Zelts 

7. 1956 Melburna Maigonis  Valdmanis basketbols Sudrabs 

8. 1956 Melburna Jānis  Krūmiņš basketbols Sudrabs 

9. 1956 Melburna Valdis  Muižnieks basketbols Sudrabs 

10. 1956 Melburna Vasilijs Stepanovs svarcelšana Sudrabs 

11. 1960 Roma Elvīra  Ozoliņa * šķēpa mešana Zelts 

12. 1960 Roma Maigonis  Valdmanis basketbols Sudrabs 

13. 1960 Roma Jānis  Krūmiņš basketbols Sudrabs 

14. 1960 Roma Valdis  Muižnieks basketbols Sudrabs 

15. 1960 Roma Cēzars Ozers basketbols Sudrabs 

16. 1960 Roma Bruno Habārovs paukošana ( ind.) Bronza 

17. 1960 Roma Bruno Habārovs 

paukošana ( 

kom.) Bronza 

18. 1964 Tokija Ivans Bugajenkovs volejbols Zelts 

19. 1964 Tokija Staņislavs  Lugailo volejbols Zelts 

20. 1964 Tokija Jānis  Krūmiņš basketbols Sudrabs 

21. 1964 Tokija Valdis  Muižnieks basketbols Sudrabs 

22. 1964 Tokija Juris Kalniņš basketbols Sudrabs 

23. 1964 Tokija Pāvels Seničevs šaušana Sudrabs 

 24. 1964 Tokija Astra 

Biltauere- 

Rubene  volejbols Sudrabs 

25. 1964 Tokija Imants Bodnieks riteņbraukšana Sudrabs 

26. 1964 Tokija Jānis  Lūsis šķēpa mešana Bronza 

27. 1964 Tokija Ārons Bogoļubovs džudo Bronza 



28. 1968 Mehiko Jānis  Lūsis šķēpa mešana Zelts 

29. 1968 Mehiko Tatjana Veinberga volejbols Zelts 

30. 1968 Mehiko Ivans Bugajenkovs volejbols Zelts 

31. 1968 Mehiko Oļegs Antropovs ** volejbols Zelts 

32. 1968 Mehiko Georgs Kuļikovs * peldēšana Sudrabs 

33. 1968 Mehiko Georgs Kuļikovs * peldēšana Bronza 

34. 1972 Minhene Jānis  Lūsis šķēpa mešana Sudrabs 

35. 1972 Minhene Juris Silovs 4x100m skrējiens Sudrabs 

36. 1972 Minhene Georgs Kuļikovs peldēšana Bronza 

37. 1976 Monreāla Uljana Semjonova basketbols Zelts 

38. 1976 Monreāla Tamāra Dauniete basketbols Zelts 

39. 1976 Monreāla Pāvels Seļivanovs volejbols Sudrabs 

40. 1976 Monreāla Aivars Lazdenieks airēšana Sudrabs 

41. 1976 Monreāla Juris Silovs 4x100m skrējiens Bronza 

42. 1976 Monreāla Inta 

Klimoviča-

Drēviņa 4x100m skrējiens Bronza 

43. 1980 Leikplesida Vera Zozuļa kamaniņu sports Zelts 

44. 1980 Leikplesida Helmuts 

Balderis-

Sildedzis hokejs Sudrabs 

45. 1980 Leikplesida Ingrīda Amantova kamaniņu sports Bronza 

46. 1980 Maskava Uljana Semjonova basketbols Zelts 

47. 1980 Maskava Dainis Kūla šķēpa mešana Zelts 

48. 1980 Maskava Aleksandrs Mužičenko burāšana Zelts 

49. 1980 Maskava Pāvels Seļivanovs volejbols Zelts 

50. 1980 Maskava Arsens Miskarovs peldēšana  Sudrabs 

51. 1980 Maskava Arsens Miskarovs peldēšana Sudrabs 

52. 1980 Maskava Arsens Miskarovs peldēšana Bronza 

53. 1980 Maskava Žoržs Tikmers airēšana Sudrabs 

54. 1980 Maskava Dimants Krišjānis airēšana Sudrabs 

55. 1980 Maskava Dzintars Krišjānis airēšana Sudrabs 

56. 1980 Maskava Artūrs Garonskis airēšana Sudrabs 

57. 1980 Maskava Juris Bērziņš airēšana Sudrabs 

58. 1980 Maskava Aleksandrs Jackevičs džudo Bronza 

59. 1984 Sarajeva Zints Ekmanis bobslejs Bronza 

60. 1988 Kalgari Vitālijs Samoilovs Hokejs Zelts 

61. 1988 Kalgari Jānis  Ķipurs bobslejs Zelts 

62. 1988 Kalgari Jānis  Ķipurs bobslejs Bronza 

63. 1988 Kalgari Guntis Osis bobslejs Bronza 

64. 1988 Kalgari Juris Tone bobslejs Bronza 

65. 1988 Seula Afanasijs Kuzmins šaušana Zelts 

66. 1988 Seula Ivans Klementjevs kanoe airēšana Zelts 

67. 1988 Seula Natālija Laščonova vingrošana Zelts 

68. 1988 Seula Igors Miglinieks basketbols Zelts 

69. 1988 Seula Raimonds Vilde volejbols Sudrabs 

70. 1992 Barselona Afanasijs Kuzmins šaušana Sudrabs 

71. 1992 Barselona Ivans Klementjevs kanoe airēšana Sudrabs 

72. 1992 Barselona Dainis Ozols riteņbraukšana Bronza 



73. 1996 Atlanta Ivans Klementjevs kanoe airēšana Sudrabs 

74. 2000 Sidneja Igors  Vihrovs vingrošana Zelts 

75. 2000 Sidneja Aigars Fadejevs soļošana Sudrabs 

76. 2000 Sidneja Vsevolods Zeļonijs džudo Bronza 

77. 2004 Atēnas Vadims Vasiļevskis šķēpa mešana Sudrabs 

78. 2004 Atēnas Jeļena Rubļevska modernā pieccīņa Sudrabs 

79. 2004 Atēnas Jevgēnijs Saproņenko vingrošana Sudrabs 

80. 2004 Atēnas Viktors Ščerbatihs svarcelšana Sudrabs 

81. 2006 Turīna Mārtiņš  Rubenis kamaniņu sports Bronza 

82. 2008 Pekina Māris Štrombergs BMX Zelts 

83. 2008 Pekina Ainārs Kovals šķēpa mešana Sudrabs 

84. 2008 Pekina Viktors Ščerbatihs svarcelšana Bronza 

85. 2010 Vankūvera Martins Dukurs skeletons Sudrabs 

86. 2010 Vankūvera Andris Šics kamaniņu sports Sudrabs 

87. 2010 Vankūvera Juris Šics kamaniņu sports Sudrabs 

88. 2012 Londona Māris Štrombergs BMX Zelts 

89. 2012 Londona Mārtiņš  Pļaviņš 

pludmales 

volejbols Bronza 

90. 2012 Londona Jānis  Šmēdiņš 

pludmales 

volejbols Bronza 

91. 2014 Soči Martins Dukurs skeletons Sudrabs 

92. 2014 Soči Oskars Melbārdis bobslejs Sudrabs 

93. 2014 Soči Daumants Dreiškens bobslejs Sudrabs 

94. 2014 Soči Arvis Vilkaste bobslejs Sudrabs 

95. 2014 Soči Jānis  Strenga bobslejs Sudrabs 

96. 2014 Soči Mārtiņš  Rubenis kamaniņu sports Bronza 

97. 2014 Soči Andris Šics kamaniņu sports Bronza 

98. 2014 Soči Juris Šics kamaniņu sports Bronza 

99. 2014 Soči Andris Šics kamaniņu sports Bronza 

100. 2014 Soči Juris Šics kamaniņu sports Bronza 

101. 2014 Soči Elīza Cauce (Tīruma) kamaniņu sports Bronza 

 

* PSRS izlasē pārstāvēja Krieviju   

** PSRS izlasē pārstāvēja Kazahstānu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHJONČHANA SAGAIDA OLIMPIEŠUS 

Agita ĀBELE 

Antra GULBE 
 

2018. gada 9.-25.februārī Dienvidkorejas kalnu kūrorts Phjončhana uzņems XXIII 

ziemas olimpiskās spēles, bet no 9. līdz 18. martam paralimpiskās spēles. Olimpiskās spēles 

Korejā jau ir bijušas pirms 30 gadiem un toreiz tās notika Seulā 1988.gadā. Korejieši savas 

ziemas olimpiskās spēles pacietīgi gaidījuši jau no 2003. gada, jo pretendēja uz spēļu rīkošanu 

2010. un 2014. gadā, bet spēļu organizēšana tika Vankūverai un Sočiem.  

Phjončhana ir apgabals Kanvondo provincē Dienvidkorejā, 180 km attālumā no valsts 

galvaspilsētas Seulas. Phjončhana ir populārākais ziemas sporta centrs Dienvidkorejā, kurā 

atrodas arī vairāki budistu tempļi. Phjončhanā notika 2009. gada Pasaules čempionāts biatlonā. 

Kaut gan Dienvidkoreja neasociējas ar kalnu slēpošanu, tomēr pirmais kalnu kūrorts 

izveidots jau 1975.gadā Yongpyeong. Tajā pastāvīgi notiek Āzijas spēles un Pasaules kausa 

posmi kalnu slēpošanā, bet 2009. gadā notika 43. Pasaules čempionāts biatlonā. 

 
Tāpat kā Sočos, arī Phjončhanā sacensību norises vietas atrodas divos ciematos -  kalnu 

un piekrastes, attālums starp tiem 30 km. Tramplīnlēkšanas kūrorts Alpensijā jau kļuvis par 

vienu no vizuālajiem  olimpiādes simboliem - bāka kalnā, kas naktī izgaismota kā lidojošais 

šķīvītis, redzama no liela attāluma. Lēmumu par Alpensijas celtniecību valdība pieņēma 2003. 

gadā, tieši tad, kad SOK prezidents Žaks Roge pasludināja, ka 2010.gada spēles notiks 

Vankūverā. Neveiksme nesamulsināja korejiešus un astoņu gadu laikā kūrorts tika pilnībā 

pabeigts. Tajā ietilpst viesnīcas, koncertzāle, ūdens atrakciju parks un spēļu zāles. Arī tie, kas 

nenodarbojas ar kalnu slēpošanu, atradīs iespēju, kā labi pavadīt laiku Alpensijā. Olimpiādes 

laikā šeit notiks sacensības biatlonā, distanču slēpošanā un tramplīnlēkšanā. Tāpat šeit izveidota 

kamaniņu, bobsleja un skeletona trase, kuras garums ir simbolisks - 2018 metri. Spēļu 

organizatori padomājuši arī par to, kā pēc olimpiskajām spēlēm izmantot celtnes. Piemēram, 

kamaniņu trase aprīkota ar pusloka nobraucienu, kas sportistiem nav nepieciešams, bet pēc 

spēlēm to varēs izmantot tūristi, vizinoties ar ragavām. 

Piekrastes ciemata sporta celtnes hokejam, daiļslidošanai, kērlingam, ātrslidošanai un 

šorttrekam tika celtas no jauna. Organizatori apgalvo, ka daiļslidošanas un šorttreka sacensību 

sporta halle aprīkota ar tehnoloģijām, kas ļaus mainīt ledus temperatūru atkarībā no sacensību 

veida, jo daiļslidošanai nepieciešams mīkstāks ledus, bet šorttrekam – cietāks. 

   Phjončhanā norisināsies atklāšanas un noslēguma ceremonija, kā arī lielākā daļa 

slēpošanas sacensību. Savukārt piekrastes pilsēta Gangneung uzņems ledus sporta veidus, tai 

skaitā daiļslidošanu, bet Jeongseon kalnu trasēs risināsies kalnu slēpošanas sacensības. 

Phjončhanas spēlēs varētu piedalīties līdz 40 sportistu no Latvijas, taču konkrēts skaits 

būs atkarīgs no kvalifikācijas sacensību rezultātiem, kuras noslēgsies 2018.gada 21. janvārī. 

Vairākās iepriekšējās Ziemas Olimpiskajās spēlēs no Latvijas piedalījās apmēram 50, 60 



sportistu, taču 2018.gadā gaidāmajā Olimpiādē valsti pārstāvošo dalībnieku skaits būs mazāks, 

jo tajās nestartēs Latvijas hokeja izlase. 

Olimpiskās spēles notiks 17 dienas - no 9.februāra līdz 25.februārim, taču Olimpisko 

ciematu atklāšana notiks jau 1.februārī.  

Olimpisko spēļu gaisotni uzturēs divi talismani  - Sohorangs un Bandabi. 

 
Sohorangs (Soohorang) ir baltais tīģeris, kurš Korejas vērtību sistēmā simbolizē 

aizsardzību un olimpiādē sargās visus sportistus, trenerus un skatītājus. Savukārt Bandabi – 

Āzijas melnais lācis ar balto pusmēness simbolu uz krūtīm Korejas folklorā simbolizē drosmi 

un stipru gribu, kura būs nepieciešama gan  olimpiādes, gan arī paralimpiādes sportistiem.  

 

Olimpiskās lāpas garums ir 700 milimetri, kas 

atspoguļo Phjončhanas augstumu virs jūras līmeņa, 

proti, 700 metrus. 2017. gada 24.oktobrī Olimpijā 

(Grieķijā) tika iedegta Phjončhanas ziemas olimpisko 

spēļu uguns, sākot lāpas stafeti, kas noslēgsies pēc 107 

dienām olimpiādes atklāšanas ceremonijā 9.februārī. 

Paredzēts, ka lāpas stafetē piedalīsies 7500 lāpnešu. 

Grieķu distanču slēpotājam un biatlonistam Apostolum 

Angelim, kurš vietu olimpiskajās spēlēs jau ir 

nodrošinājis, tika uzticēts kā pirmajam uzsākt lāpas 

stafetes ceļojumu. Pēc  Grieķijas teritorijas apceļošanas 

lāpa uzsāks savu ceļu uz Phjončhanu. Kopējais 

attālums, kas ar lāpu tiks veikts Dienvidkorejā, ir 2018 

kilometri, un tās pārvietošanai tiks izmantoti 

visdažādākie transporta līdzekļi: lidmašīna, kuģis, 

vilciens, buru laiva, robots u.c. 

Ziemas Olimpisko spēļu organizatori ir prezentējuši 

medaļas, kādas tiks pasniegtas uzvarētājiem. Medaļu 

dizaina pamatā ir Dienvidkorejas nacionālās kultūras 

motīvi. Katras medaļas virspusē ir cilindriskas 

diagonāles, kas, kā uzskata organizatori, simbolizē 

olimpiādes vēsturi un tās dalībnieku vēlmi uzvarēt. 

Ne mazāk svarīga ir arī medaļas lente, kas veidota, 

izmantojot gapsu – Korejai raksturīgu 

tekstilmateriālu. Tajā ieausti uzraksti hangila rakstā. 

Medaļas līdz spēlēm tiks glabātas īpašās kastītēs, 

kuru dizains tapis, iedvesmojoties no Dienvidkorejas 

koka arhitektūras. 

 

 



 

   

   

   

   

  

 

VEIKSMI UN PANĀKUMUS LATVIJAS SPORTISTIEM   

ZIEMAS OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS PHJONČHANĀ ! 
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