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PRIEKŠVĀRDS 

 
 

 Latvijas Olimpiskā akadēmija nodod lasītāju vērtējumam 

7.biļetenu. Biļetens iepazīstina lasītājus ar šodienas Latvijas Olimpiskās 

akadēmijas (LOA) darbības mērķiem un uzdevumiem, vadību un 

pasākumiem, kurus LOA ir organizējusi no 2004. līdz 2007. gadam. 

          Interesentiem tiek piedāvāts vēsturisks pētījums par pirmo latviešu 

olimpiskās medaļas ieguvēju Haraldu Blauu. Lasītāji tiek iepazīstināti ar 

mītiem, rituāliem un olimpisko spēļu tradīcijām Senajā Grieķijā, kā arī 

piedāvāts paraugplāns skolotājiem, kā pamatskolēnus iepazīstināt ar 

ētiskām vērtībām sportā. 

Biļetens pie lasītājiem nonāk 2008.gada Pekinas Olimpiādes 

priekšvakarā. Tas nozīmīgi, tāpēc, ka pasaules sabiedrībā vēl joprojām 

pastāv daţāda attieksme pret Ķīnas politisko iekārtu, ko attiecina arī uz 

Olimpisko spēļu organizēšanu. Starptautiskā Olimpiskā kustība 

nobalsojot par 2008.gada spēļu rīkošanu Pekinā vēl vienu reizi akcentēja 

savu apolitismu un pasvītroja vēlmi visas pasaules cilvēkus aicināt 

atbalstīt Olimpiskos principus, godīgas spēles principus, tai skaitā arī 

godīgas spēles principus politikā un Valsts pārvaldē. 

 Latvijas Olimpiskā akadēmija aicina visus biļetena lasītājus 

pārvarēt neticību, ka sabiedrība var ietekmēt pati savu izaugsmi pozitīvā 

virzienā un aktīvi iekļauties Olimpiskajā kustībā Latvijā, lai kopīgiem 

spēkiem popularizētu humānās Olimpiskās idejas noskaľojot un veidojot 

visu sabiedrību būt godīgākai, tolerantākai, draudzīgākai, tādai, kurā 

mums pašiem, mūsu bērniem, mazbērniem dzīvot būtu labāk. 

 Latvijas Olimpiskā akadēmija gaida ikvienu, kurš gatavs darboties. 
 

 

Dr. Prof. ULDIS GRĀVĪTIS 

Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents 
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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”, 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, Rīgā, LV- 

1006, Latvija.  

 

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 jomās. 

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 metoţu 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; 
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9. Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana; 

10. Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība. 

 

 

 

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 uzľemtas par biedru kandidātiem un 

darboties ar padomdevēja tiesībām 

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

LOA Mūţa biedrus, kuriem piešķir padomdevēja tiesības. 

 

 

KAS IR LOA VADĪBAS INSTITŪCIJAS? 

 

Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija ir Akadēmijas Konference, bet to 

starplaikā- Senāts (Padome). 

LOA Senāta sastāvs: 

 

Vārds, uzvārds Darba (studiju) vieta, amats 

  

ULDIS GRĀVĪTIS LOA prezidents, LSPA rektors, profesors 

BIRUTA LUIKA LOA dekāne, LSPA profesore 

TATJANA 

ĽIKIFOROVA 

LOA izpilddirektore, LSPA maģistrantūras 

vadītāja 

  

JĀNIS ANMANIS Mākslinieks 

AGRA BRŪNE LR Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta 

departamenta direktore 

JĀNIS EGLĪTE  

AIJA ERTA LOK Olimpiskā arhīva vadītāja 

GUNĀRS JĒKABSONS Latvijas radio, galvenais redaktors 

RITA JUMIĶE Rīgas vingrošanas skola, direktora vietniece 
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IVANS KLEMENTJEVS Saeimas deputāts 

INITA KRESA Latvijas radio 

ANDRIS LUKSS LR IZM Latvijas jaunatnes sporta centrs, galv. 

spec. 

JĀNIS MELBĀRDIS LU Sporta centrs, direktors 

UĻJANA SEMJONOVA Latvijas Olimpiešu sociālā fonds, priekšsēdētāja 

AIVIS TĀLBERGS Liepājas Pedagoģijas akadēmija, sporta katedras 

asistents 

IRINA SEVERIKOVA Rīgas 24. pamatskola, sporta skolotāja, skolas 

sporta kluba „Antejs” vadītāja 

ALDIS ŠKUTĀNS  

ARNITA TOKA Sporta vēstures muzejs, direktore 

 

LOA revīzijas komisija: 

 

 Vārds, uzvārds   Darba vieta, ieņemamais amats 

  

IRĒNA ŠTOLCERE  

RASMA JANSONE LSPA, profesore, katedras vadītāja 

RAITIS KEISELIS LOK, juridiskā dienesta vadītājs 

 

KO ORGANIZĒ LOA? 

 

LOA organizē: 

 Mācību sesijas; 

 Lasījumus; 

 Konkursus; 

 Izstādes; 

 Metodisku materiālu izdošanu; 

 Sporta pasākumus; 

 Piedalīšanos Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pasākumos. 
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Olimpisko 

sacensību 

mītiskās saknes 

Senajā 

Grieķijā 

 

Ojārs Lāms 

LU profesors 

 

Ļoti apzināti raksta nosaukumā ir lietots vārds sacensības, nevis 

spēles, ko mēs jaunajos laikos esam paraduši lietot, runājot par olimpiskajām 

tradīcijām. Vai atšķirība ir tik būtiska? Gan jā, gan nē. Spēļu jēdziens ir 

saistīts ar 19. gadsimtā dzimušajām sporta tradīcijām, kad izglītības attīstības 

un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas kontekstā aizvien lielāku popularitāti 

ieguva daţādas fiziskās aktivitātes, dzima un attīstījās aizvien jauni sporta 

veidi. Angļu valodas vārds sport, kas sākotnēji nozīmēja izklaidi, brīvā laika 

pavadīšanu, ieguva konkrētāku nozīmi un kļuva par jaunu jēdzienu, kas 

izplatījās visās pasaules valodās. Šekspīra laika valodā to make sport nozīmē 

izklaidēties, darīt kaut ko prieka pēc. Angļu valodā vēl mūsdienās tiek lietots 

izteiciens in sport, kas aptuveni nozīmē sava prieka pēc. Taču jau diezgan 

agri jauno laiku sporta organizētāji guva iedvesmu no antīkās pasaules 

olimpisma pieredzes. Un šī sasaukšanās cauri gadu tūkstošiem nav nejauša 

un maznozīmīga. Mūsdienu sporta dinamiskā attīstība, sazarotība un būtiskā 

loma miljoniem cilvēku dzīvēs liek domāt, ka sports ir kas daudz vairāk par 

patīkamu brīvā laika pavadīšanu. Brīvo laiku taču var pavadīt ļoti daţādi – 

makšķerēt, sēľot, kaut vai izšūt un adīt, bet lielāko piekrišanu tomēr ir 

ieguvis sports, pie tam zīmīgi, ka sporta elementus savos iecienītajos laika 

pavadīšanas veidos ievieš arī iepriekšminēto nodarbju cienītāji, jo tiek 

rīkotas gan makšķernieku, gan sēľotāju un neskaitāmas citas sacensības. 

Tātad varam secināt, ka sacensības princips ir kaut kas cilvēka dziļākajai 

būtībai piemītošs, un iespējams, ka arī mūsdienu cilvēka aizrautību ar sportu 

iespējams izskaidrot un dziļāk saprast, pievēršoties seno grieķu 

olimpiskajām tradīcijām, kas būtībā bija vainagojums plašai un sazarotai 

sacensību gara kultūrai. Senie grieķi sacensības sauca par agonu un šis 

agona jeb agonālais gars caurauda visu viľu kultūru un civilizāciju. Tāpēc 
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tomēr svarīgs ir tieši jēdziena sacensības lietojums, runājot par senatnes 

tradīcijām. 

Gan politika, gan māksla, gan tiesvedība Senajā Grieķijā balstījās uz 

sacensības jeb agona principa un tās nozīmību noteica grieķu reliģiskā 

pārliecība, ka uzvarētājs ir dievu izredzēts. Tādā veidā viľi redzēja dievišķā 

klātbūtni cilvēka dzīvē. Bet pats sacensības princips nāk no neminamiem 

laikiem, kad sacensība (sākotnēji gluţi vienkārši militāras cīľas formā) 

faktiski noteica izdzīvošanas iespējas, resursu pārdali, vēlāk jau varas ieguvi. 

Laika gaitā no neţēlīgās cīľas par dzīvību un nāvi, ko jo spilgti ir tēlojis 

Homērs savos eposos, izaug profesionāls atlētisms un atlēts kļūst par 

dievišķas labvēlības atspulgu par godu sev, savai dzimtai un pilsētai, 

apliecinot cilvēka augstākos iespējamos sasniegumus. Tātad laika gaitā 

agonālā kultūra no cīľas par materiāliem labumiem kļūst par komplicētu 

reliģiski filozofisku sistēmu, kuras virsotnē ir olimpisko sacensību 

uzvarētājs. Interesanta ir arī paša vārda atlēts nozīme – tas nozīmē gan pūles, 

gan grūtības, gan balvu. Tas norāda uz to, ka dievu labvēlību var iemantot 

vien tas, kas arī pats pūlas un smagi strādā. 

Mūsdienās plašāk ir pazīstamas olimpiskās sacīkstes senatnē, tās ir 

iedvesmojušas mūsdienu olimpisma dzimšanu, taču seno grieķu svētku un 

ierašu kalendārs bija piesātināts ar atlētu sacīkstēm – bija gan Visgrieķijas 

sacīkstes (veselas četras), gan lokālas, gan arī īpašu gadījumu (kāzas, bēres 

utml.) sacīkstes. Gandrīz visos reliģiskajos svētkos notika atlētu sacīkstes, jo 

arī mītu varoľi, kuriem par godu tika rīkoti svētki, bija izcilību ieguvuši 

cīľās un sacensībās. 

Vietā būtu jautājums, kāpēc plašajā sacensību tradīciju klāstā tieši 

atlētu sacensības kļuva par nozīmīgākajām, varētu pat teikt, ka Senajā 

Grieķijā izveidojās atlētu kults? Jau Homērs, kura teksti ir senākās grieķu 

rakstu liecības saka:  
„NAV MUMS VAIRS LIELĀKAS SLAVAS, KAS GREZNOTU CILVĒKA MŪŢU, 

JA KĀDS SEV UZVARU GUVIS AR VEIKLAJĀM ROKĀM UN KĀJĀM.” 

Atbilde varētu būt meklējama grieķu pragmatiskajā un racionālajā 

dzīves uztverē, bet vienlaikus arī iespējā visuzskatāmāk realizēt kādu 

mītisku principu. Tieši atlētu sacensībās uzvaras moments ir visskaidrāk un 

uzskatāmāk ieraugāms. Un starp visiem spēka, veiklības un ātruma 

demonstrācijas veidiem grieķi visaugstāk vērtēja skriešanu, acīmredzot, tieši 

tās vienkāršības un skaidrības dēļ. Ar atlētu slavas un goda mitoloģiju grieķi 

faktiski risināja arī savas mitoloģijas nepilnības attiecībā uz mūţības 

jautājumiem. Tā kā pēcnāves dzīve grieķu mitoloģijā tiek solīta diezgan 

skumja un pelēka, tad vienīgais cilvēkam pieejamais vērtīgais mūţības 

aizvietojums ir sacensībās gūtā slava un gods. 
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Grieķu ceļš līdz olimpisko sacensību organizācijai un olimpiskajai 

mitoloģijai ir diezgan garš un labi atspoguļojas viľu mītiskajās tradīcijās, par 

kurām plaši vēsta gan sengrieķu dzejnieku darbi, gan mākslinieku veidotie 

vāzu gleznojumi, skulptūras un arhitektūra. Vispirms atlētiskas sacensības 

notika daţādu sadzīves rituālu ietvaros. Nav iespējams noteikt šo rituālu 

hronoloģiju, bet senākais poētiskais apraksts ir saistīts ar bēru rituālu, kurā ar 

sacensību palīdzību notiek gan mantojuma sadale, gan arī tiek godināta 

aizgājēja piemiľa. Šis senākais apraksts ir Ahilleja drauga Patrokla bēres 

Homēra „Īliadā”. To ka bēru rituāli būtu uzskatāmi par vienu no senākajiem 

sacensību avotiem liecina tradīcija, kas no senajiem stadioniem atnākusi arī 

līdz mūsdienu stadioniem, ir skrējēju kustība pret sauli, bet kustība pret sauli 

daudzu indoeiropiešu tautu mitoloģijā ir tieši bēru rituālu sastāvdaļa, jo 

iezīmē ceļu uz aizsauli. Daudzas lokālās atlētu tradīcijas bija cieši saistītas ar 

vietējo varoľu piemiľu un iespējams, ka to aizsākums meklējams tieši bēru 

rituālos. Katrā ziľā tradīcija izcilu cilvēku bērēs kā vienu no piemiľas 

pasākumiem rīkot atlētu sacensības saglabājās visās antīkās kultūras laikā. 

Arī Olimpijā bija altāris varonim Pēlejam, ar kura godināšanas tradīcijām ir 

saistīta viena no sazarotajām olimpiskās mitoloģijas līnijām. Šī līnija ir 

saistīta ar citu sadzīves tradīciju – precību sacensībām, kas ir arī cieši 

saistītas arī cīľu par varu. Viens no populārākajiem grieķu mītiem – mīts par 

Trojas karu faktiski ir milzīgs gandrīz kosmisku mērogu precību sacensību 

izvērsums, jo grieķi un trojieši cīnās par pasaules skaistāko sievieti Helēnu. 

Šī sacensība notiek kara formā, bet Homēra eposa tēlojumos mēs redzam, ka 

arī jau šajā laikā ir pazīstama rituāla atlētu sacensība. Zīmīga gan ir vieta 

Patrokla bēru sacensībās, kur divi varoľi zobenu cīľa ir jāizšķir ar varu, lai 

viľi viens otru nenogalinātu. Tas rāda, cik šī robeţa starp atlētu sacensību un 

militāru cīľu vēl ir trausla. Tajā pašā laikā viss Trojas karš ir tēlots kā 

individuālu divkauju virkne, nevis kā masu kauja. 

Ar olimpisko mitoloģiju cieši saistītais varonis Pēlops Olimpijas 

teritorijā sacenšas ar vietējo valdnieku Oinomaju zirgu skriešanās sacensībās 

par viľa meitas Hipodāmijas roku. Mīta variants vēsta, ka tieši šai uzvarai 

par godu tiek iedibinātas olimpiskās sacensības. Oinomojs sacensībās 

nositas, jo Pēlops, lai uzvarētu viľa dievišķos zirgus izmanto viltību ne bez 

Hipodāmijas atbalsta ratu saites nomaina ar vaskā veidotām, riteľiem 

grieţoties, saites izkūst, rati izjūk un Oinomajs nositas. Tādā veidā Pēlops 

iegūst ne tikai sievu, bet arī valsti pūrā. Šādi motīvi ir pazīstami daudzu 

tautu folklorā, bet vienīgi grieķiem tas izaug līdz agona kā dzīvesveida 

konceptualizācijai. 
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Cīľa par varu un varas pārdale arī ir būtisks motīvs Olimpijas 

mitoloģijā, kas arī, protams, ir realizēts priekšstatos par sacensību. Olimpija 

bija viena no centrālajām augstākā dieva Zeva kulta vietām un mīti šajā vietā 

lokalizēja Zeva cīľu ar viľa tēvu Kronu par kundzību dievu un cilvēku 

pasaulē. Arī mīti, kas saistīti ar dievu pasauli, ir agonālā kara caurvīti. 

Grieķu dievu mītos mēs redzam vairāku paaudţu nomaiľu, kas notiek sīvā 

cīľā. Arī olimpiskie dievi sacenšas gan savā starpā, gan ar cilvēkiem. 

Cilvēkiem gan šāda uzdrīkstēšanās vienmēr beidzās ļoti dramatiski. Tā 

piemēram, Arahne, kas izaicina Atēnu uz sacensībām aušanā, tiek pārvēsta 

par zirnekli, bet Marsijam, kurš uzdrošinās sacensties ar Apollonu 

stabulēšanā, pēc zaudējuma tiek nodīrāta āda. Interesanti atzīmēt, ka 

sacensību iespējamais spektrs ir ļoti plašs, tas tikai lieku reizi apliecina 

grieķu kultūras agonālo garu. 

Īpašu vietu tieši atlētisko tradīciju attīstībā un izaugsmē ieľem 

pusdievu jeb varoľu kults. Šie varoľi, par kuriem tika uzskatīts, ka 

viens no viľu vecākiem ir dievs, bet otrs cilvēks, veidoja it kā saikni starp 

dievu un cilvēku pasauli. Viľi bieţi tika uzskatīta arī par kādas konkrētas 

sporta disciplīnas iedibinātājiem, piemēram, tika uzskatīts, ka laušanās 

tradīcijas ir radījis Hērakls, jo viľš tādā veidā ir uzvarējis Nēmejas lauvu. 

Hērakls tika godināts arī Olimpijā un tika uzskatīts, ka olīvkoku, no kura 

zariem tika vīti vainagi uzvarētājiem, ir stādījis Hērakls. Hērakls tika 
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godināts arī citās sacīkstēs, jo viľa varoľa biogrāfija bija noritējusi ļoti 

daudzās vietās un visur viľš bija veicis varoľdarbus, kas vēlāk tika pieminēti 

ar atlētu sacensībām.  

Laika gaitā Olimpija izveidojās par vienu no būtiskākajiem grieķu 

reliģiskajiem centriem, kurā mītisko priekšstatu dzīvīgums un nozīme tika 

apliecināta ar atlētu sacensībām. Šīs ārkārtīgi lielās reliģiskās nozīmības dēļ 

materiālas balvas absolūti nebija svarīgas. Tikt vainagotam ar Hērakla olīvas 

vainagu un pēc tam šo pašu vainagu ziedot Zevam bija augstākais gods, par 

kādu grieķis varēja sapľot. Arī Olimpijas arhitektūra un plānojums ietvēra 

sevī gan sporta celtľu, gan tempļu kompleksu, kurā trīs galvenie objekti bija 

Pēlopa altāris, Zeva templis un Hērakla olīva, tādā veidā it kā vienotā 

veselumā sasaistot to daudzveidīgo mītisko priekšstatu kompleksu, kas 

saistīts ar seno atlētisko sacensību attīstību. Laika gaitā šo kulta vietu kļuva 

aizvien vairāk – līdzās Zeva templim tika uzcelts viľa sievas Hēras templis, 

tika izveidota uzvaras dieves Nīkes statuja, Apollona cilnis, kā arī parādījās 

personificētas sacensību gara Agona figūras. Tādējādi Olimpija apliecināja 

visas grieķu vērtības, rituālajās norisēs atspoguļoja visu, kas viľiem bija 

nozīmīgs un svarīgs, bet pati svarīgākā norise, kura kā sarkans dzīpars 

caurvija olimpiskos notikumus, protams, bija atlētu sacensības. Pārliecība 

par iespēju sajust dieva klātbūtni un ieraudzīt dievu labvēlības apmirdzētos 

lika aizmirst ķildas, nolikt ieročus un doties uz olimpisko stadionu. Tur 

cilvēkam no kaut kā gaistoša un pelēka, kas līdzinās ēnai, bija iespējams kļūt 

mirdzošam un nozīmīgam: 

„ĒNAS SAPNIS IR CILVĒKS. 

BET, KAD DIEVA SŪTĪTS, NĀK STARS, 

TAD GAIŠUMS STĀV MIRDZOŠS PĀR VIĽIEM 

UN SALDS IR TIEM MŪŢS” 

                                                   PINDARS, 8.PĪT.EP.,95.– 97. 
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Pirmais Olimpisko spēļu medaļas ieguvējs – Haralds Blaus 

Rita Apine 

Latvijas Sporta muzeja  

galvenā speciāliste 

 

              

Visu laiku izcilākais šaušanas sportā! 

Viņa šaušana ir pati pilnība! 

Kas viņš bija? 

Kādas lomas viņš spēlēja no 1885. gada 

līdz 1945. gadam? 

Bērns, jauneklis, slidskrējējs, mālu baloţu 

šāvējs, olimpietis, mednieks, arhitekts, 

inţenieris, būvētājs, apdrošinātājs, 

skolotājs, tiesnesis, suľu audzētājs, sporta 

biedrību un sekciju vadītājs, vīrs, tēvs. 

  

 

 

 Haralds Blaus arī ir tāda savādi dreifējoša figūra mūsu sporta vēsturē. Ar 

daţādiem dzimšanas datumiem: daţādos dokumentos daţādi cipari – dzimis 1885. gada 

25. janvārī (pēc vecā stila), 24. decembrī, 5. februārī, 6. februārī... Vieniem viľš bija 

Krievijas pavalstnieks un nācis no Vidzemes guberľas, citiem Igaunijas vācietis, mums 

pusvācietis – puslatvietis, izceļojot no Latvijas Otrā pasaules kara sākumā, izmantojis 

savas mātes vācisko izcelsmi. Vienam viľš bija Harijs, citiem Haralds, vienam Garry vai 

Harry  ... Miris divas reizes. Dzimtenē viľu apglabā gadu agrāk nekā Vācijā – 

Augsburgā. 1944. gada 3. jūlijā laikrakstā Sporta Pasaule ievietojot nekrologu, ka tālu no 

dzimtenes Augsburgā 59 gadu vecumā miris inţ. arh. Haralds Blaus... Otro reizi – 1945. 

gada 4. jūnijā...(pēc baltvāciešu sastādītā kataloga). 

Vidzemē, Liezēres pagasta Ozolmuiţā 1885. gada 24. janvārī (pēc vecā stila) 

pasaulē nāca Haralds. Pēc jaunā stila – 5. februārī, kā to dokumentos norādīja arī pats      

H. Blaus. 
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Viľš droši vien varētu teikt: „Te bija mana ceļa sākums… Liezēre. Mans tēvs un 

tēva gudrie brāļi – Andrejs un Augusts, bez kuriem nebūtu mana likteľa un ceļu plašajā 

pasaulē.”  

 Zēns bija pa vidu lodēm, bisēm, medniekiem, meţiem un pļavām, suľu rejām un 

medību taurēm, vēroja mednieku izdarības, iepazina lapsu, zaķu un pīļu medības, 

gūstot pirmos dziļos iespaidus un vēlmi pašam būt visa notiekošā vidū – ar bisi pie 

pleca...   

Kad zēns pirmo reizi paľēmis bisi vai arī uzvilcis slidas, to pagaidām noskaidrot 

nav izdevies.  

 1906. gadā jauneklis pabeidzis Tērbatas reālskolu. Pēc tās beigšanas Haralds 

iestājās Rīgas Politehnikumā Arhitektūras nodaļā.  22 gadu vecumā viľš jau bija kļuvis 

par ledus skrējēju, kā toreiz dēvēja figūru zīmētājus jeb daiļslidotājus uz ledus,. 

 Rīga. Slidas, māla baloţi, melni triko, slidotavas, elegantas dāmas, arhitektūra. Tā 

bija viľa pasaule..  

  Haralds Blaus nebija vienīgais arhitekts, kas slidoja. Slidoja vācu arhitekti 

Vilhelms Ludvigs Nikolajs Bokslafs, Vilhelms Riemers, arī mūsu pašu tēlnieks Teodors 

Zaļkalns.  

 Ziemā Rīgā varēja slidot I Rīgas Riteņbraucēju biedrības slidotavā Ķeizardārzā 

vai Strēlnieku dārza slidotavā, vai pirmās Eiropas dārza pilsētas – Meţaparka 1903. gadā 

izveidotajā vācu sporta biedrībā Keiserwald, kas atradās pašā Juglas ezera krastā. Sporta 

parkā bija arī slidotava.   

 II Rīgas Riteņbraucēju biedrības ledus placis atradās Nikolaja ielā iepretim 

Kymell’a alus darītavai. Latvijas olimpiskās kustības ievērojamākā figūra (latviešu Pjērs 

de Kubertēns) – pēc Otrā pasaules kara Ľujorkā dzīvojošais Jānis Dikmanis savā atmiľu 

grāmatā „60 gadi sportā” rakstīja: ”Ļoti iemīļota kā jauniem, tā veciem pirms pirmā 

pasaules kara bija II Rīgas riteľbraucēju biedrības slidotava Nikolaja un Sporta ielas 

stūrī. .. Tā bija toreiz plašākā latviešu slidotava Rīgā. Slidotava vakaros bija pārpildīta 

līdz beidzamai iespējai. Ziemassvētku brīvlaikā šeit bieţi varēja sastapt slidojam latviešu 

studentus no Tērbatas, Pēterpils, Maskavas.” Svētdienās spēlēja orķestris. Braucamo daļu 

ieskāva eglītes. Vakara gaismas līdz ar gaismas lukturiem slidotavu pārvērta līdz 

nepazīšanai. Kustību un ēnu spēles.   
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 Pirmās ziľas par H. Blaua piedalīšanos sacīkstēs daiļslidošanā nāca daudz vēlāk – 

no vācu avīzes Rīgas Avīžu Sporta pielikuma (Ŗigasche Zeitung Sportbeilage) lapām. 

1907. gada 21. janvārī vācu sporta biedrība Keiserwald sarīkoja otrās sacīkstes sezonā: 

lēkšanā ar slēpēm, ledus hokejā, stafešu skriešanā un „mākslas braukšanā” uz ledus. 

„Mākslas braukšanā” piedalījās četri slidotāji. Viľi izpildīja piecus figūru zīmējumus. 

Uzvarēja R. Rozenbergs, otrais H. Frisks, bet trešais – H. Blaus. Tā paša gada 18. 

februārī notika vēl vienas sacīkstes, kurās seniori izpildīja 9 figūras un 3 izvēles figūras. 

No četriem pieteiktiem kungiem, startēja tikai divi - H. Frisks un H. Blaus, kuram 

atgadījās nepatīkama kļūme – viľš atpakaļējā trijniekā krita. Pārējās figūras, protams, tika 

korekti, labi un eleganti veiktas, un kā rakstīja Rīgas Avīžu Sporta pielikumā: “H. Blaus 

kungs uzskatāms par labu slidotāju...”. Vivat sequentes! Tajā pašā laikā Stokholmā 

saimniekoja daiļslidotājs Ulrihs Salhovs, bet Krievijā – Nikolajs Paľins-Kolomenkins, ar 

kuru viľam bija lemts vēlāk satikties un startēt Krievijas Olimpiskajā komandā 1912. 

gadā.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1926. gada Latvijas meistars daiļslidošanā 

– Haralds Blaus Rīgā, sporta biedrības  

„Union” laukumā 

 

    Foto – Oto Sprūde 

 

 

 Kā H. Blaus pa vidu arhitektūrai un slidošanai vēl paguva kļūt par Āgenskalna 

Strēlnieku biedrības, I Rīgas Riteņbraucēju biedrības biedru, bet 1910. gadā vēl 

pamanījās iestāties vācu Baltische Jagd-Verein fur Geregeltes Jagen und Schiessen 

(Baltijas Pareizu medību un šaušanas biedrība) grūti aptvert. Arī vēlākos gados viľš 

darbojās vai pusducī daţādās sporta organizācijās un biedrībās.  
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 18. un 19. gs. šaušana uz dzīviem baloţiem kļuva par modes lietu īpaši aristokrātu 

vidū. Arī daļā mednieku. Ar laiku šī izklaide ieguva sportisku sacensību raksturu. Eiropas 

zemēs radās baloţu šaušanas mednieku klubi. Baloţus pārklāja ar cepurēm. Kalpotājs pēc 

komandas parāva auklu, kas bija piestiprināta pie cepures. Balodis pacēlās gaisā. Viľa 

tālākais liktenis bija atkarīgs no šāvēja prasmes. Vēlāk baloţus ievietoja speciālos 

sprostos. Tā veidojās sporta šaušana uz baloţiem. Asiľainie skati dzīvās dabas draugiem 

lika „sacelties”. Protestu rezultātā dzīvos mērķus sāka aizstāt ar mākslīgiem. 19. gadsimta 

astoľdesmitajos gados amerikāľi izgudroja mašīnu, kura izmeta šķīvīšiem līdzīgus 

priekšmetus, kurus vajadzēja sašaut. Baloţu laiţamā mašīna bija kādam ar roku jādarbina 

– jāieliek māla balodis un pēc tam jāpalaiţ liela atspere, kas šķīvīti aizlidināja apmēram 

120 soļus vai 150 metrus virs tranšejas. Piedevām sviešanas virziens un slīpums pēc 

vēlēšanās tika mainīts. Baloţus taisīja no asfalta masas. Plāns, viegls, trausls materiāls, 

kas pēc 2-3 skrošu atsišanās saplīsa, kas liecināja, ka šāviens ir izdevies.  

Bija radīti mākslīgie baloţi. Taču arī nākošajā gadsimtā ilgu laiku mākslīgie mērķi 

saglabāja seno nosaukumu – šaušana uz māla baloţiem. Jaunais apzīmējums – stenda 

šaušana ieviesās tikai 20. gadsimta trīsdesmitajos gados.        

 Kaut arī mākslīgie mērķi ieguva arvien lielāku popularitāti, tomēr otro un ceturto 

Olimpisko spēļu programmā (1900. g., 1908. g.) iekļāva šaušanu uz dzīviem baloţiem. 

1910. gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja asi nosodīja šo barbarismu un izslēdza 

baloţu šaušanu no olimpiskās programmas. 1912. gadā olimpiādē dzīvo balodi nomainīja 

viľa nedzīvais, imitētais brālis – māla balodis. 

 Pirms Stokholmas olimpiādes spēlēm 1912. gada 29. janvārī Rīgā, H. Blaus 

paguva kļūt par Baltijas provinču meistaru daiļslidošanā (Der Eiskunstlaufmeister von 

Ostseeprovinzen), aiz sevis atstājot A. Grudzinski (Unions) un H.Heidingeru (Krievu tūristu 

klubs).   

 Tāpat kā slavenais krievu daiļslidotājs (1908. gada olimpiskais čempions) un 

šāvējs Nikolajs Paľins-Kolomenkins, arī H. Blaus izcīnīja tiesības startēt V olimpiādes 

spēlēs Stokholmā.  

  Pirms 1912. gada olimpiādes šāvēju pārbaudes sacensības notika Pēterburgā un 

50 dalībnieku konkurencē šaušanā uz māla baloţiem uzvarēja Haralds Blaus.   
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 1912. gada vasarā H. Blaus ir to aptuveni 40 Baltijas guberľas sportistu vidū, kas 

tika iekļauti Krievijas vienībā V Olimpiādes spēlēs. Delegāciju 178 sportistu sastāvā 

vadīja ģenerālmajors V. H. Vojeikovs – atbildīgais par Krievijas impērijas tautu fizisko 

attīstību, Krievijas Olimpiskās komitejas (KOK) Goda biedrs (kopš 1911. gada) un 

atbildīgais par sportistu sagatavošanu Stokholmas olimpiādei, olimpiskās komitejas 

vadītājs Vjačeslavs Srezľevskis un KOK loceklis Aleksejs Ļebedevs (starp citu arī viľi 

abi nodarbojās ar daiļslidošanu)  un galvenais sekretārs Georgs Diperons un citi. 

 Stokholmā pieci studenti – rīdzinieki – Āgenskalna Strēlnieku biedrības biedri – 

Leons Suitiľš, Valters Bodnieks, Pauls Līts (Lieth), Boriss Pertels un Haralds Blaus 

reprezentēja šaušanas sportu. Viľiem pievienojās arī Krievijas armijas leitnants – 

latvietis Dāvids Veiss.  

 Par to, ka gatavošanās notika lielā steigā un stipri vien neorganizēti liecina tas, ka 

tikai 1912. gada 13. februārī Krievijas Olimpiskās komitejas sēdē apstiprināja olimpiešu 

parādes formas tērpus – melnas bikses, baltu virssvārci – kreklu un galvas segu – vieglu 

salmu cepuri ar trīskrāsainu lentu Krievijas karoga krāsās. Arī KOK statūtus izdevās 

apstiprināt tikai pāris mēnešus pirms spēlēm. Olimpieši ieradās Stokholmā, kad spēles 

ritēja pilnā sparā.  

 H. Blaua olimpisko spēļu pieteikuma anketa vienai šaušanas disciplīnai – šaušanai 

uz skrejošu briedi novīzēta tikai 1912. gada 28. maijā (pirmspēdējā dienā) Tā aizpildīta 

visai neskaidri un kļūdaini: „Russie Harry Blau, 24. Decembre 1885. Liflande.” Arī 

datumā – redzamas labojuma pēdas. Grūti noticēt, ka arhitektūras students būtu aizmirsis 

gan savu vārdu, gan dzimšanas datumu, gan stipri izmainītu savu parakstu. „Es, apakšā 

parakstījies, apliecinu, ka augstāk sniegtās ziľas ir patiesas...” 

 Deklarācija jāparaksta arī organizācijai, kas pārvalda šaušanas sportu attiecīgā 

valstī vai arī atbilstošajai olimpiskajai komitejai: „Mēs apliecinām, ka sniegtās ziľas ir 

patiesas, cik mums tas zināms, un mēs piesakām dalībnieku augstākminētajām 

sacensībām”. KOK sekretārs Georgs Diperons visu apliecināja ar savu parakstu... 

 Paraksti -  īsti un neīsti bija, un ceļš uz startu atvērts... 
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Kaut arī ar svešu vārdu un nepareizu dzimšanas datumu, izcilākos panākumus 

guva 27 gadus vecais rīdzinieks, students, topošais arhitekts Haralds Blaus. Zviedrijas 

kroľpriľča golfa kluba zālājos, kas bija pārtapuši par šāvēju stadionu, viľš trīs dienas 

cīnījās kopā ar 11 valstu 61 šāvēju. Ar 91 punktu (no 100 iespējamiem) H. Blaus izcīnīja 

bronzas medaļu māla baloţu šaušanā (stenda šaušanā), piekāpjoties tikai Dţeimam 

Grēmam (ASV, 96 p.) un Alfrēdam Geldelam (Vācija, 94 p.).  

H. Blaus startēja arī šaušanā uz skrejošo briedi. 34 dalībnieku konkurencē ar 29 

punktiem iegūstot 20. vietu. 

Krievijas šāvēju komanda izcīnīja 9. vietu. Priekšpēdējo.  

 Visu sporta veidu uzvarētāju apbalvošana notika vienlaikus karaliskajā stadionā  

17. jūlijā. Futbola laukumā bija izveidoti trīs postamenti. Sportisti aiz tiem sarindojās trīs 

grupās izcīnīto medaļu kārtībā: zelts, sudrabs un bronza. Herolds skaļi izkliedza sportistu 

vārdus, kas attiecīgajā sporta veidā izcīnījuši pirmās trīs vietas. Uzvarētāji piegāja pie 

paaugstinājuma, uz kura stāvēja apbalvotājs, kas pasniedza sportistam medaļu: Zviedrijas 

karalis Gustavs V – zelta, kroľprincis – sudraba, bet princis – bronzu. Ar gadiem lomas 

mainījās – uz paaugstināja stāvēja uzvarētājs, bet sveicēji stāvēja pie viľa kājām. 

 Pēc spēļu svinīgā noslēguma banketu sarīkoja turpat futbola laukumā. Visi 

banketa viesi tika sēdināti pie milzīga galda...  

 Olimpisko spēļu kopsummā neoficiālajā komandu vērtējumā pirmo vietu izcīnīja 

Zviedrija – 136 punkti (24 zelta, 24 – sudraba un 17 bronzas. Somi, kas izcīnīja tiesības 

startēt paši zem sava karoga, palika ceturtie ( 9 zelta, 8 – sudraba un 9 bronzas), 

apsteidzot Franciju un Vāciju. Krievijas impērijas sportistu starts izdevās pagalam 

neveiksmīgs. Komandu vērtējumā tikai 16. vieta. Kritizēta tika Krievijas Olimpiskā 

komiteja, uz kuru bez ceremonijām izdarīja spiedienu Krievijas militārās aprindas, kas 

gribēja par katru cenu savus armijas sporta pārstāvjus redzēt olimpiādē. Šis diktāts 

noveda pie tā, ka liela daļa olimpiešu bija armijas virsnieki, kuru rezultāti bija vājāki par 

civilo sportistu sasniegumiem. 
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 1913. gadā tūlīt pēc Politehnikuma beigšanas, vasarā H. Blaus iestājās Pēterpilī 

par arhitektu Krievijas Galvenā karaspēka dzīvokļu apgādes pārvaldē, kurā H. Blau’u 

piekomandēja IV Somijas būvkomisijai par vecākā inţeniera palīgu. Tāpēc gan pirmās – 

Kijevā 1913. gadā, gan otrās – 1914. gadā Rīgā – Viskrievijas olimpiskās sacīkstēs 

šaušanas sportā notika bez viľa piedalīšanās. 

 1915. gadā viľš jau bija vecākais inţenieris un Somijā nostrādāja līdz 1917. gada 

vasarai. Vienu gadu nostrādāja par arhitektu III inţenieru druţīnā. Ierakumos nesēdēja un 

ne pret vienu ieroci nevērsa, kaut arī šaušanas meistarībā viľu bija grūti pārspēt. 

 1918. gadā no Somijas pārcēlās uz Valkas apriľķi – Gaujienu. 1919. gadā 

pieľēma vietu Latvijas dzelzceļu valdē, strādāja Valmierā un Vecgulbenē. Tad nedaudz 

pamainīja amata nosaukumu – Ceļu un Būvju Virsvaldes būvinspektora palīgs Cēsīs. Šeit 

saľēma beztermiľa Latvijas pavalstnieka pasi. Viľš jau bija precējies. 

 1920. gadā atgriezās Rīgā un dzīvoja Antonijas ielā 16 a dzīvoklis 17.  

No 1920. gada līdz 1927. gadam strādāja Apdrošināšanas un Transporta A./S. Latvija 

(kādreizējā apdrošināšanas biedrība Rossija), kur arhitekts nodarbojās ar ēku taksāciju un 

ugunsgrēku zaudējumu noteikšanu. Nodarbojās ar privātpraksi un vadīja remonta darbus 

Apgabaltiesas un Senāta namiem. 
 

Tikpat enerģiski kā pirms kara H. Blaus atsāka darboties daţādās sporta 

organizācijās: kā daiļslidotājs pārstāvēja I Rīgas Riteņbraukšanas biedrību (I RRB), kurā 

vadīja arī Tenisa sekciju un piedalījās sporta komisijā.  

 1921. gadā atjaunoja darbību Baltijas Pareizas medību un šaušanas biedrībā 

(BPMŠB), kuru pēc diviem gadiem pārdēvēja par Latvijas Pareizas medību un šaušanas 

biedrību. Tā bija pirmā, kas jaunajā valstī 1922. gadā atjaunoja un plaši attīstīja šaušanu 

uz māla baloţiem. Biedrības popularitāti apliecināja lielais biedru skaits, jau 1922. gadā 

kopā pulcējot 340 biedru. Latvijas vairāk kā 47 medību biedrību vidū skaitliski lielākās 

un populārākās bija Latvijas Pareizu medību un šaušanas biedrība un Latvijas Medību 

biedrība (LMB, dib. 1922. g.). H. Blaus aktīvi darbojās abās biedrībās. 1925. gadā viľam 

uzticēja sarunas par abu biedrību apvienošanos. Taču nesekmīgi. Viľu ievēlēja LMB 

valdē. Un viľš aiziet no savas pirmās mednieku biedrības...  
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Sacensības stenda šaušanā pasaules meistarsacīkstēs Helsinkos 1937. gadā. 

               Uz uguns līnijas priekšplānā – H. Blaus  

     Foto – Šo pasaules meistarsacīkšu zelta medaļas ieguvējs Kārlis Kļava  
 

 Vingrināšanās šaušanā pirmajos Latvijas neatkarības gados Rīgā notika Dţutas 

fabrikā (tagadējās pilsētas Juglas pusē), kura gan bija patālu no pilsētas centra, taču bija 

liels laukums. Vēlāk izmantoja arī Salamandras fabrikas teritoriju. Pēc Pirmā pasaules 

kara Dţutas fabrikā vēl atradās vairākas baloţu svieţamās mašīnas, taču tām bija jāliek 

jaunas stiprākas atsperes. Jāgādā arī jauna svieţamā mašīna, kuras cena bija ap 1500.-rbļ.. 

Biedrība nolēma vērsties pie firmām, kuras piederēja Niklasam, V. Lapčinskim,             

J.J. Antipovam, Sīpolam,  Polītim, Brigaderam, lai pirktu jaunu svieţamo mašīnu...  

 1923. gadā „sportists – lietpratējs”, tā Haraldu Blau’u nodēvēja BPMŠB Sporta 

komisijas sēdes protokolētājs – biedrības sekretārs Mārtiľš Birkens (arī izcils baloţu 

šāvējs), izstrādāja vispārējo šaušanas sacīkšu kārtību un noteikumus, arī māla baloţu 

šaušanas noteikumus. Lūk, fragments no viľa izstrādātajiem noteikumiem: „Mašīnai 

jābūt apslēptam no šāvēja, ar atsevišķu uzvallējumu (uzbērumu –R.A.), lai šāvējs 

nemanītu, kādā virzienā tiks māla balodis mests. Sviedējam jābūt neitrālam, jāsvieţ 

visiem sacīkstes dalībniekiem vienādos virzienos mālu baloţi. Uz katru māla balodi 

pieļaujami divi šāvieni. Šaušana notiek ar divstobru bisi. Jo mazāks skaits šāvienu, bet 

iespējami precīzāki šāvieni noteiktam baloţu skaitam, jo tas ir sacīkstes uzvarētājs un 
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goda algas ieguvējs. Baloţus var izsviest sacīkstes gan pēc šāvēja komandas, gan baloţi 

jāsašauj noteiktā laikā. Karstā laikā, lai baloţi nepaliktu mīksti, tos jātur ēnā vai aukstā 

ūdenī. Goda algas neizsniedz tiem sacīkstes dalībniekiem, kuri nesašauj nevienu 

balodi...” Tāda, lūk, ir šaušana uz māla baloţiem!  

 1923. gadā viľam kopā ar Mārtiľu Birkenu un Viktoru Lapčinski uzticēja sarīkot 

III Latvijas olimpiādes sacīkstes šaušanā. Pats startēja sacīkstēs zem paša izstrādātajām 

šaušanas sporta regulām. Taču ar vienu „bet”, H. Blaus jau bija LMB komandas sastāvā 

un izcīnīja 3. vietu. 

1924. gada 7. maijā notika LPŠMB valdes sēde, kurā viens no jautājumiem bija 

dalībnieku sūtīšana uz VIII Parīzes olimpiādes spēlēm. Tā kā viena dalībnieka sūtīšana uz 

šaušanas sacīkstēm izmaksāja 40.000 Latvijas rubļus un piedevām pieteikšanās gala 

termiľš noteikts Parīzē līdz 10. maijam, tad „ievērojot to, ka tik īsā laikā nav vairs 

iespējams kādu no sportistiem pieteikt, kā arī ar līdzekļu gauso vākšanu, pie kam, cik 

redzams, citas no Rīgas un vispār Latvijas šaušanas sporta biedrībām par to nav 

interesējušās, kamdēļ sporta komisija nolemj šaušanas sporta piekopēju sūtīšanu uz Parīzi 

neorganizēt un uzskatīt jautājumu par galīgi izlemtu”. 

 Kaut arī H. Blaus bija labā sportiskā formā, tomēr otra olimpiāde viľam gāja 

secen.  

 Divdesmitos gados viľa meistarība nebūt nemazinājās, bet pakāpeniski 

pilnveidojās. Ilustrētajā ţurnālā „Medniekā un Makšķerniekā” regulāri tika aplūkoti un 

vērtēti šāvēju sacensību rezultāti. Lielākais šaušanas sporta „apskatnieks” bija Eduards 

Endziľš, kurš regulāri rakstīja un pamatīgi izvērtēja sportistu sasniegumus.1926. gadā, 

gan bez autora paraksta, taču jādomā, ka tas bija E. Endziľš, ţurnāls publicē rakstu 

„Piezīmes pie Vislatvijas meistarsacīkstēm šaušanā”: „Pirmo vietu un līdz ar to arī 

Latvijas šāvēju meistara tituli 1926. gadā ieguva arhitekts Haralds Blaus (no Latvijas 

mednieku biedrības). Blaus ir jau vecs un vispusīgs sportsmens. Viľam ir teicami 

sasniegumi daiļslidošanā un tenisa spēlē. Blaus ir nosvērts un aukstasinīgs, prot 

savaldīties, kas daudz nozīmē kritiskos brīţos. Gribētos teikt, ka viľam ir vai ideāli 

pareizs šaušanas tehnikas paľēmieni, kas savukārt garantē labus rezultātus. Blaus ir tiktāl 

ievingrinājies, ka šauteni gatavībā turot, vajadzīgā momentā – ar ideālu pareizību piespieţ 

to pie pleca. Viľš reizē ar to tūdaļ uztver mērķi.  
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 Viľam nav vajadzīgs mērķēt vai koriģēt, tālab, ka šautene gulētu nepareizi pie 

pleca. Šis sasniegums ir ilggadīga treniľa sekas un nav gūts vieglā ceļā. Tas liecina arī 

par tehnikas izpratni un zināšanu inteliģenci. Blaus arī nepraktizē ”piebakošanu”, kad 

signalizēts ar zvaniľu, ka balodis sagatavots izlaišanai un gaida šāvēja „dod”. 

 Šo paľēmienu – piebakošanu, praktizēja visi pārējie sacīkšu dalībnieki un ar visai 

sliktiem rezultātiem. Es novēroju, ka vai visos gadījumos, kad šāvēji netrāpīja, tiem 

šautenes gulēja nepareizi pie pleca, vai nu par augstu, vai zemu un šāvējiem nācās grūti 

uztvert mērķi. Pa lielum lielai tiesai izlikās, ka šādos gadījumos tiek šauts uz labu laimi, 

bet ne ar noteiktu pārliecību par trāpīšanu. 

 Blaus ir tik tāļu ievingrinājies, ka visā ātrumā, resp. sviedienā tam šautene 

vienmēr guļ pareizi pie pleca. Man šķiet, ka pie ātrās šaušanas šāda patreizība dod vismaz 

50% priekšrocības. Protams, arī ierocim un lādiľu pareizai sagatavošanai ir ļoti liela 

nozīme, ko arī Blaus ir bij ievērojis pilnā mērā. Vēl jāatzīmē, ka šaušanas poza Blauam ir 

glīta, jā, pat daiļa, kas arī Olimpiādēs gūst panākumus.” 

 1927. gads. H. Blaus kļuva par Kita –Kitela sudraba kausa īpašnieku un LMB 

rīkoto sacīkšu rekorda īpašnieku – no vietas – bez pārtraukuma sašaujot 74 baloţus. 

 Prese pārmet viľam „universālismu”, jo viľš šauj no visādiem ieročiem – šauj ar pistoli, 

šauj ar mazkalibra loţu bisi uz kustošu mērķi, šauj uz māla baloţiem, piedalās 

individuālajās un komandu sacīkstēs, startē šaušanas daudzcīľā – pieccīľā. Viľa 

meistarība ir fenomenāla.  
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Latvijas Mednieku biedrības biedrs  

arh. H. Blaua kungs rīta agrumā ar nošautajām 

zosīm Līvberzē. 

 

      Foto - U. Staaks 

 

 

 „Šaušana ir māksla šī vārda pilnā nozīmē. 

Šaut var iemācīties ikkatrs, bet meistars šaušanas mākslā būs tikai tas, kam šī 

māksla ir iedzimta. Šīs mākslas personīgi nepieciešamie pamati ir: izveicība, labi 

nervi, labas acis, ātra uztveršanas spēja un citas šāvēja fizioloģiskās īpašības un 

spējas.” 

Ar šiem vārdiem aizsākas Haralda Blaua sarakstītā un 1935. gadā izdotā grāmata 

„Šaušanas māksla ar skrotīm”. Grāmatā ievietotas viľa paša zīmētās ilustrācijas.    

 No 1922. gada līdz 1940. gadam iznāca ilustrēts sporta ţurnāls „Mednieks un 

Makšķernieks”. Brīnumainā kārtā blakus izcila sportista sasniegumu aprakstiem šaušanas 

sportā ţurnāls atklāja arī kādu citu H. Blaua dzīves šķautni: mednieks. Pirmā Latvijas 

medību sporta piederumu un suľu izstāde notika Rīgā, Ķeizardārzā 1923. gada 6.-8. 

oktobrī. Izstādi apmeklēja pats Valsts prezidents Jānis Čakste ar ministru svītu.  

 Izstādes rīkoja regulāri un arī turpmākajos gados tajās piedalījās H. Blaus. 

 H. Blaus ļoti aktīvi darbojās Latvijas Mednieku biedrības Kinoloģijas sekcijā, ko 

pats bija lolojis un radījis 1926. gadā.    
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 1933. gadā – Valsts 15 gadu pastāvēšanas svētkos ar nozīmi “Par nopelniem” 

apbalvoto skaitā kā divu sporta veidu pārstāvis tika nominēts daiļslidotājs un stenda 

šāvējs Haralds Blaus.  

 1938. gadā Haralds Blaus “pazūd” no redzesloka. Ne sporta presē, ne biedrību 

protokolu grāmatās viľa vārds neparādās… 

1939. gadā Blau’i izrakstījās no savas pēdējās dzīves vietas Baloţu ielā 14.     H. 

Blaus pārcēlās uz sievas dzimtajām mājām Valmieras pusē – Kaugurmuiţas Ķiguļiem, 

kur bija aptuveni 100 hektāru liels īpašums. Te jau trīsdesmitajos gados tika izveidota 

sporta suľu audzētava. Pats meistars jau bija slims...  

Otrā pasaules kara notikumi Haraldu Blauu un viľa ģimeni – māti Liliju Blauu, 

sievu Elzu un bērnus – dēlu Haraldu un meitu Ritu Zigrīdu aizveda tālu prom no 

dzimtenes...  

1945. gada 4. jūnijā Augsburgā pēc ilgstošas plaušu slimības mira Haralds Blaus.  
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Tematiskais plāns olimpiskajā izglītībā mācību 

priekšmetā „Ētika” ( 7.klase )  
 

 

ANTRA GULBE 

LSPA lektore 

 

ULDIS SLAPJUMS 

Pedagoģijas bakalaurs sportā  

 

Mācību priekšmetu bloks „Sociālās zinības” ietver šādus mācību 

priekšmetus - veselības mācība, ētika, ekonomika, civilzinības. 

 Sociālās zinības veidotas kā integrēts mācību priekšmets, kā vienlīdz 

nozīmīgus komponentus ietverot ētisko, pilsonisko, ekonomisko un 

veselības izglītību. Sociālās zinības sadaļa: veselības mācība 5. un 8. klasē, 

ētika 7. klasē, ievads ekonomikā 8. klasē un civilzinības 9. klasē. 

 Mācību priekšmeta mērķis: sekmēt skolēnu gatavību pieľemt un 

īstenot sociāli atbildīgus lēmumus personiskajā, profesionālajā un 

sabiedriskajā dzīvē demokrātiskā sabiedrībā. 

 Mācību priekšmeta uzdevumi:  
Radīt skolēniem iespēju: 

 izprast, kā personības tikumisko izaugsmi ietekmē ģimenes, 

personiski pieľemtās vērtības un sabiedrībā pieľemtas ētiskās normas 

un principi, raksturot savas ģimenes ētiskās vērtības un novērtēt savas 

ģimenes ieguldījumu savas personības veidošanā; 

 novērtēt pieklājības nozīmi saskarsmē un apgūt lietišķās etiķetes 

pamatus; 

 apzināties veselību kā vērtību, pārliecināties par veselīgu paradumu 

priekšrocībām; 

 izprast valsts pazīmes, demokrātiskas tiesiskas valsts būtību; 

 izprast pieprasījuma un piedāvājuma likumsakarības. 

 

Ētika – mācību priekšmets, kurā teorētiski apgūst ētiskās normas, 

vērtības, tiek analizētas daţādas dzīves situācijas un cilvēka rīcība, bet sports 

ir tas, kurā skolēni savas iegūtas zināšanas pielieto praktiski – godīga spēle, 

līdzjūtība neveiksminiekiem u.tml. Tātad ētika un sports kā mācību 

priekšmeti ir ļoti cieši saistīti.  
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Ētika – filozofiska mācība par tikumību un morāli. 

Ētika palīdz izzināt, kas jādara un ko nevajadzētu darīt. 

Ētiskās audzināšanas un izglītības uzdevums ir apskaidrot cilvēka 

tikumisko apziľu un vairot viľā zināšanas par labā un ļaunā atšķirību. Ētiskā 

izglītība noskaidro tikumības būtību, ētiskā audzināšana veido gribu 

tikumiski rīkoties [32]. 

Ētikas mērķis – attīstīt ētisko domāšanu, veicināt personīgi nozīmīgas 

pārliecības, nostādľu un prioritāšu sistēmas veidošanos, kas izpauţas cilvēka 

nostājā un rīcībā. 

Mūsdienās vārdu „ētika” lieto kā sinonīmu vārdam „morāle” tādās 

vārdu kopās kā „profesionālā ētika”, „sporta ētika”, „pedagoga ētikā”, u.c. 

Šajos gadījumos vārds „ētika” attiecināms uz cilvēku rīcību un vadību, uz 

pašu cilvēku kā attiecīgās darbības subjektu. 

Olimpisms ir tas, kas pievērš pastiprinātu uzmanību sporta ētikai, 

paplašina cilvēka vērtību skalu. Jau skolā bērniem māca spēlēt godīgu spēli, 

mēs mācām viľiem vienlīdzību, uztvert to kā vērtību. Un ja bērns jau skolā 

sapratīs, kā ētiski rīkojoties viľš sevi padara nozīmīgu pārējo acīs, viľš 

parāda kā tikumīgu cilvēku, kurš savus labos nodomus prot realizēt darbībā. 

Sporta ētika kā atsevišķs nozaru profesionālās ētikas paveids 

izveidojās 20. gadsimta otrajā pusē, lai gan arī iepriekšējie filozofi, pat senie 

grieķi, ik pa laikam ir atsaukušies uz sportu vai minējuši to kā piemēru. 

Amerikāľu sporta pētnieks L.Reids „Sports, izglītība un uzvaras 

jēdziens” izsaka domu, ka sporta izglītības programmām nevajadzētu zaudēt 

saikni ar jau antīkajā filozofijā akcentētajām ētiskām prasībām uzturēt 

cilvēkos nerimtīgu meklējumu alkas pēc pilnības, harmonijas un ideāla. 

Harmoniska personības attīstība nozīmē intelektuālās, emocionālās un 

gribas attīstības līdzsvaru. Vispusīga attīstība ir fiziskās, psiholoģiskās un 

sociālās attīstības līdzsvars. 

Tāpēc sporta izglītības programmās jāiekļauj sporta ētikas jautājumi, 

kuri attiecas uz sportistu tikumisko audzināšanu, jāuzsver doma, ka 

galvenais sporta izglītības mērķis ir ētiskās domāšanas, personības tikumības 

attīstība, nevis dzīšanās pēc uzvaras un rekordiem. 

Lai gan daţādās valstīs sporta izglītība ir ļoti atšķirīga, mūsdienu 

sporta ētikas speciālisti ir vienoti uzskatos, ka: 

 nav īpašu, tikai sporta jomai raksturīgu ētisko vērtību; 

 sporta ētika ietver sevī tās pašas vispārcilvēciskās, mūţīgās 

ētiskās vērtības, tikai piemērotas sportam un sporta izglītības 

darbam raksturīgām attiecībām un situācijām. 
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Raksturojot sporta ētikas lomu sporta izglītībā, jānorāda, ka jau no 

paša sākuma olimpiskā kustība uzsvēra sporta ētisko vērtību prioritāti, 

uzskatot tās par galvenajiem orientieriem. 

Olimpiskās Hartas sadaļā, kur izklāstīti olimpisma pamatprincipi, 

postulēts, ka olimpisms ir dzīves filozofija, kas balstās uz prieku par saviem 

sasniegumiem, sevis apliecināšanu saistībā ar universāliem ētikas 

principiem. 

Eiropas Hartā „Sports visiem” tika arī atzīta nepieciešamība vienoties 

par likumu un cilvēku tiesību ievērošanu balstoties uz ētiskajiem principiem, 

kuri jāietver sporta ētikas kodeksā. Sporta ētikas kodeksu pieľēmusi Eiropas 

Padomes ministru komiteja 1992. gada 24 septembrī. Kodeksa devīze 

„Godīga spēle – ceļš uz uzvaru”. Kodeksa pamatprincips: godīgu spēļu 

sekmējošie ētiskie apsvērumi ir neatľemami, nevis tikai iespējami sporta 

aktivitāšu, sporta politikas un vadīšanas elementi un tie piemērojami visos 

sporta darbības līmeľos, kā izklaides sporta veidos, tā sporta sacensībās. 

Kodeksa galvenais mērķis ir bērnu un jauniešu godīga spēle, ľemot vērā, ka 

bērni un jaunieši ir nākamie pieaugušie darbinieki un sporta zvaigznes. 

Kodekss ietver sevī jēdzienu par bērnu un jauniešu tiesībām piedalīties un 

gūt prieku par savu piedalīšanos sportā, kā arī par iestāţu un pieaugušo 

pienākumiem sekmēt godīgu spēli un nodrošināt to, ka šīs tiesības tiek 

respektētas. 

Tematu, kas saistīti ar olimpisko izglītību, saraksts veidots apskatot 

izglītības standartu, skolotāju programmas, mācību priekšmetu programmu 

paraugus, kā arī skolotāju aizpildītās anketas, kurās, piemēram, ētikas 

skolotāji iesaka šādas apskatāmās tēmas – godīga spēle, ētiskās vērtības 

(labais- ļaunais) u.c. 

 

 Temats: Sporta ētika – profesionālās ētikas paveids. Ētiskie principi, 

normas. 

 Uzdevumi:  
Palīdzēt skolēniem: 

 attīstīt izpratni par gribasspēka nozīmi mērķa sasniegšanai; 

 vērtēt savu un citu rīcību ar morāles kritēriju palīdzību. 

Apguvei paredzētais laiks: līdz 1,5 stundām  

 
Temata atklāšana Sasniedzamais rezultāts 

Temata apspriešana 

Kāda ir sporta ētikas loma olimpiskajā 

izglītošanā? 

Skolotājs pastāsta, ka sporta ētika māca par 

 

Pazīst un raksturo iekšējās un 

ārējās kontroles mehānismus, kuri 

nosaka cilvēku tikumisku rīcību. 
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visu to, ko sevī ietver olimpiskā izglītība 

gan ikdienā, gan sportā. Olimpisma 

princips ir – „Galvenā nav uzvara, bet cīľa 

par to”. 

Un tieši šajā cīľā par uzvaru sportā vai 

panākumu ikdienā var redzēt cilvēka 

patiesās ētiskās normas un vērtības. 

Kas ir ētiskās normas? Kas ir ētiskie 

principi? 

Kas ir gribasspēks? Kāda ir gribasspēka 

loma ētisko normu un principu ievērošanā? 

 

Idejas darbībai 

Izveidot grāmatiľu par normām un 

principiem! 

Izlasīt A.de Sent Ekziperī grāmatu „Mazais 

princis” (izrakstīt katrai vērtību sistēmai 

atbilstošākos principus un normas). 

Izanalizēt daţādu sportistu izteikumus par 

sevis pilnveidošanu (Sandis Prūsis – 

„Smags darbs noteikt reiz nesīs augļus...”) 

Analizējot situācijas, prot saskatīt, 

kā izpauţas ētiska principialitāte 

(uzticība pieľemtajām ētikas 

normām un principiem). 

Izprot, ka griba ir cieši saistīta ar 

rīcības motīviem un, ka ir jāattīsta 

gribasspēks, lai varētu sasniegt 

vēlamo. 

Vērtē savu rīcību atbilstoši 

sirdsapziľai, ētikas normām un 

principiem. 

 

 Temats: Vērtības. Ētiskās vērtības – labais un ļaunais; taisnīgums un 

patiesīgums; pienākums un atbildība; cieľa un gods; kauns un sirdsapziľa. 

 Uzdevumi:  
Palīdzēt skolēniem: 

 noskaidrot sev nozīmīgas ētiskās vērtības; 

 izprast patstāvīgās un mainīgās ētiskās vērtības un to mijiedarbību; 

 izanalizēt, kuras no pamatvērtībām nozīmīgas sportā [11]. 

Apguvei paredzētais laiks: līdz 2 stundām. 

 

Temata atklāšana Sasniedzamais rezultāts 

Temata apspriešana 

Kuras tev ir nozīmīgas vērtības? Kuras 

vērtības mainās, kuras nē? 

Skolotāja ar skolēniem aizsāk diskusiju par 

viľu vērtībām, kā arī par to, kuras vērtības 

nozīmīgas sportā. 

Skolotājs pastāsta, kas ir labais un ļaunais 

 

Izprot, ka ētika ir mācība par 

vērtībām, attieksmēm, uzvedību 

un rīcību. 

Izdala un izskaidro vērtības, kas 

svarīgas, nozīmīgākas sportā. 

Spēj, balstoties uz savu pieredzi 
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sportā (labais – veselības nostiprināšana, 

sportiskā forma u.c., ļaunais – dopings, 

negodīga cīľa). 

Kas ir taisnīgums? 

Taisnīgumu uzskata par visnozīmīgāko un 

visvarenāko tikumu. Tas it kā ietver sevī 

visus tikumus. Sportā taisnīgums izpauţas 

daţādos veidos. 

Kas ir cieņa un gods? 

Sports nebūtu sports, ja tajā nedominētu šīs 

tik ļoti svarīgās ētiskās vērtības. Katram 

cilvēkam sports ir jāciena un jāgodā, it īpaši 

jau pašam sportistam. Sportā sportisti ar 

cieľas un goda vērtībām sastopas 

sacensībās un pirms tām. Sportā ir svarīgi 

cienīt savus konkurentus neatkarīgi no tā, 

vai viľi ir vājāki, vai spēcīgāki. 

Kas ir pienākums ikdienā, sportā? Ētikas 

kategorija, kura atspoguļo īpašu morālu 

attieksmi. Morāles prasība, kas attiecas uz 

visiem cilvēkiem. Pienākums sportā 

izpauţas galvenokārt saistībā ar saviem 

komandas biedriem, treneri, kā arī pašam 

pret sevi. Treneru pienākums ir labi trenēt 

sportistu, savukārt, sportista pienākums ir 

censties gūt labus rezultātus, pārstāvēt savu 

valsti, atbildība (spēja paredzēt sekas un 

atbildēt)? 

Kas ir kauns un sirdsapziņa? Skolotājs 

stāsta - sirdsapziľa ir cilvēka morālā 

dvēseles attīrītāja, kauns – jūtas, kas 

saistītas ar nepatīkamu pārdzīvojumu. 

Sportistu dzīvē kaunam un sirdsapziľai ir 

būtiska pazīme. Ja sportisti bieţāk 

ieklausītos sirdsbalsī, tad traumu un 

pārkāpumu būtu krietni mazāk, jo visi 

sportisti savā veidā ir kolēģi un galu galā 

cilvēki. 

 

 

un vērtību izpratni, risināt ētikas 

dilemmas. 
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Idejas darbībai 

Aptaujāt savus ģimenes locekļus, draugus, 

paziľas – kuras ir viľu nozīmīgākās 

vērtības! 

Vērtību spēle. Nosaukt četras sev 

būtiskākās vērtības, salīdzināt tās ar citas 

klases rezultātiem, izpētīt, kāda sportista 

uzskatus, salīdzināt ar saviem! 

Spēle „Manas vērtības” – uzzīmē gaisa 

balonu! Tajā ieraksta 6 – 7 visiem 

nozīmīgas vērtības, starp kurām ir kāda no 

vērtībām, kurai liela nozīme sportā (piem. 

cieľa un gods). Iedomājas balonu 

paceļamies un lidojam! Kad balona 

augstums sāk samazināties un balons draud 

nokrist, izmet 3 mazāk svarīgākās vērtības. 

Nākamajā reizē izmet visu, atstājot 2 

svarīgākās vērtības, no kurām negribētu 

šķirties. Pamato savu izvēli! 
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Beijing 2008 

        One World One Dream 

    

Tautas spēles, draudzības spēles 

   Harmonija un sapratne starp tautām 
 

Pekinā  ( Ķīnā ) no 2008.gada 8. – 24.augustam notiks  XXIX Olimpiādes spēles. 

2001.gada 13.jūlijā  Pekina izcīnīja tiesības organizēt Olimpiādes spēles sīvā cīľā 

ar Istanbulu, Osaku, Parīzi un Toronto. 

Zeme, kas pasaulei dāvinājusi 6 pasaules brīnumus, kuras gudrie prāti pirms 

daudziem simtiem un tūkstošiem gadu  ir izgudrojuši piekaramos tiltus, porcelānu, 

lietussargu, sērkociľus, makaronus un potes, kā arī daudzas jo daudzas lietas, ko visa 

pasaule izmanto ikdienā, pirmo reizi savā zemē organizēs Olimpiskās spēles. 

Atklāšanas ceremonija notiks astoľos un astoľās minūtēs  vakarā, 2008.gada 

8.augustā ( 08-08-08-08). Atklāšanas minūtē, stundā, dienā, mēnesī un gadā figurē cipars 

8, kas pēc ķīniešu tradīcijām ir laimes un veiksmes skaitlis. 

Plānots, ka Olimpiādes spēlēs piedalīsies 205 valstu aptuveni 10500 sportistu, 

kuri sadalīs kopā 302 medaļu komplektus 28 sporta veidos, sacenšoties 37 sacensību 

vietās. Savu dalību Pekinas Olimpiādei arī jau pieteikusi Latvijas Olimpiskā komiteja. 

 

Sporta veidi 

Sporta veidu skaits būs ļoti līdzīgs kā iepriekšējās olimpiskajās spēlēs 2004.gadā 

– 28.Pirmoreiz notiks sacensības BMX riteľbraukšanā un 3000m šķēršļu skrējiens 

sievietēm. Peldēšanā būs jauna maratona disciplīna , kurā būs jāpeld 10 km. Nelielas 

izmaiľas arī gaidāmas tenisa un paukošanas sacensībās. 
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Pekinas Olimpiādes spēļu sporta veidu piktogrammas 

 

Valstis, kuras piedalīsies 
 

 

Starptautiskā olimpiskā komiteja tradicionāli gadu pirms Olimpiskajām spēlēm, 

2007.gada 8.augustā izsūtīja 205 valstu nacionālajām olimpiskajām komitejām 

uzaicinājumu piedalīties spēlēs. Latvijas Olimpiskā komiteja ir nosūtījusi apstiprinājumu 

par Latvijas Olimpiskas komandas dalību Olimpiskajās spēlēs. Lai gan vēl nav skaidri 

zināms dalībvalstu skaits, tomēr viens ir skaidrs – to būs vairāk kā 2004.gadā Atēnās. Tā 

kā 2006.gadā Melnkalne atdalījās no Serbijas, tad katra startēs atsevišķi. Kopš 2004.gada 

savas NOK ir izveidojušas 2 valstis – Tuvalu un Māršalu salas, kuras pirmo reizi 

piedalīsies Olimpiskajās spēlēs. Savukārt Dienvidkoreja un Ziemeļkoreja grasās startēt 

Olimpiādē kā viena  komanda. Līdz šim abas komandas bija gājušas zem viena  karoga 

tikai atklāšanas ceremonijā. 

 

Sacensību norises vietas 

 

Galvenā olimpisko sacensību norises vieta būs Pekinā un tās apkārtnē, jāšanas sacensības 

risinās Hongongā, bet futbola sacensības līdz fināliem risināsies Šanhajā. 

Olimpiskās spēles Pekinā notiks 12 jaunuzbūvētos stadionos un sporta centros, 10 

esošajos objektos un 8 pagaidu objektos. Galvenais stadions būs Pekinas nacionālais 

stadions, kur notiks Olimpisko spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijas, vieglatlētikas 

un futbola sacensības. Šveices arhitektu birojs stadiona projektu veidoja kā putnu ligzdu 

ar 80000 sēdvietām. 
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Pekinas nacionālais stadions – „putna ligzda” 

( ceremonijas, vieglatlētika, futbols ) 

 

 

 

 

 

 
 

„Ūdens kubs”- nacionālais ūdenssporta centrs  

( peldēšana, ūdenspolo, daiļlēkšana, sinhronā peldēšana ) 
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Olimpiskā Lāpa 

 

 

Ķīniešu dizains ( izveidota, izgudrota un raţota Ķīnā ).  

Augstums – 72 cm, svars – 985 gr. 

Olimpiskā uguns tiks iedegta tradicionāli Olimpijā ( Grieķija) 2008. gada 

25.martā. No 25. – 30. martam tā ceļos pa Grieķiju un noslēgs savu Grieķijas ceļojumu 

Panafaneikos stadionā, kur risinājās I Olimpiādes spēles Atēnās 1896.gadā.  

2008. gada 31. martā lāpa ar lidmašīnu tiks nogādāta Pekinā, kur sāks savu 

ceļojumu apkārt pasaulei, pa seno Ķīnas Zīda ceļu apceļojot visus 5 pasaules kontinentus 

. 137 000 km garumā Olimpiskās lāpas stafete 130 dienās viesosies 135 pasaules pilsētās, 

tai skaitā Alma-Atā, Londonā, Parīzē, Sanktpēterburgā, Bankokā, Kanberā u.t.t. Lāpa tiks 

uznesta arī visaugstākajā pasaules virsotnē  Dţamalungmā.   

 

Logo un talismani 
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Pekinas Olimpiādes olimpiskie talismani –  Beibei,Jingjing, Huanhuan, Yingying,Nini 

Simbolizē mieru, draudzību un savstarpējo sapratni starp pasaules tautām sūtot laba 

vēlējumus no Ķīnas visas pasaules bērniem. 

Olimpiskās krāsās ( zils, melns, sarkans, dzeltens, zaļs) tērptie draudzīgie bērneļi katrs 

iemieso sevī vienu no četrām Ķīnā populārāko dzīvnieku raksturu iezīmēm: 

Bei – Zivs 

Jing – Panda 

Huan – Olimpiskā liesma 

Ying – Tibetas Antilope 

Ni - Bezdelīga 

Kad Jūs saliekat šos vārdus pēc kārtas kopā, Jums sanāk teikums-  

 „Laipni lūdzam Beijingā” 

 

 

Olimpiskās izglītības programma 

Pekinas Olimpisko spēļu orgkomiteja (BOCOG) , sadarbojoties ar Ķīnas Tautas 

republikas Izglītības ministriju un  Olimpisko komiteju, izstrādāja  Olimpiskās izglītības 

projektu „Beijing 2008”, kas aptver 400 milj. bērnu un jauniešu  400 000 Ķīnas skolās. 

Olimpiskās idejas tiek popularizētas zīmēšanas, mākslas, kaligrāfijas, svešvalodu un citās 

mācību stundās, veicinot bērnu un jauniešu interesi par olimpisko kustību un tautu 

savstarpējo sapratni un draudzību. 

2005.gadā Ķīnā tika izveidotas 556 „Olimpiskās izglītības modeļa skolas”. No 

desmitiem tūkstošiem tika atlasītas labākās 404 vidusskolas un 152 pamatskolas. 200 no 

tām atrodas Pekinā. 556 pamatskolās, vidusskolās, arodskolās, speciālās izglītības skolās, 

sporta skolās, privātskolās un migrantu skolās mācību priekšmetos tiek integrēta 

Olimpiskā izglītība kombinējot tematiskās aktivitātes, sporta stundas un mācību 

priekšmetus. Kā speciālā mācību literatūra tika izdotas 2 grāmatas ( 800 000 eks.), kopš 

2006.gada iznāk speciāli bezmaksas laikraksti skolām, TV izglītības programma un 
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Olimpiskās izglītības interneta programma, kuru Jūs varat apskatīt un izmantot: 

www.beijing2008.com 

 

 

 

 

                   
 

  Olimpiskā modeļa skolas plāksne Pekinā . 2006.g. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beijing2008.com/
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Kaligrāfijas stundā Pekinas skolā 2006.g. 

 

 
Sporta laukums Olimpiskā modeļa skolā Pekinā 2006.g. 

 

 
 

Aija Erta, LOA senatore, LOK Olimpiskā arhīva vadītāja 

Olimpiskā modeļa skolā Pekinā 2006.gadā. 

 


