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Jau 2014. gada februārī abi ar Kristīni zinājām, ka mums būs iespēja, kura ir tikai reizi dzīvē, 

piedalīties 54. Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijā jaunajiem dalībniekiem Olimpijā 

(Grieķijā). 

Mums abiem, protams, bija savas vīzijas par to kāds būs mūsu pavadītais laiks atrodoties 

Senajā Olimpijā, un par to kādus, cik dažādus un mums ziemeļniekiem interesantus un kolorītus 

cilvēkus mēs sastapsim no visdažādākajām pasaules vietām un nostūriem. Zinājām ,ka iemācīsimies 

daudz un iegūsim jaunu vēl pirms tam neizbaudītu pieredzi, bet, ka viss izvērtīsies tik pozitīvi un 

savā vienkāršībā sirsnīgi, mēs, iespējams, ka nemaz necerējām. 

Vēlā svētdienas vakarā mēs nonācām vienā no senākajām un vēsturiski bagātākajām pilsētām – 

Atēnās. Mēs tikām izmitināti Metropalitan viesnīcā, kas ir stundas gājienā no pilsētas centra. Tajā 

pašā vakarā devāmies ar Kristīni pastaigā pa Atēnas šaurajām, bet ļoti šarmantajām ieliņām. Kā 

vēlāk noskaidrojām viesnīcas numuriņā bijām salikti kopā ar norvēģu dalībniekiem, attiecīgi es ar 

puisi un Kristīne ar meiteni no Norvēģijas. 

Nākamās divas dienas pavadījām Atēnās. Grupas lokā ar gidu palīdzību apskatījām Atēnu 

Akropoli un Akropoles muzeju. Vakarā bijām ne tikai liecinieki, bet arī daļa no IOA atklāšanas 

ceremonijas, kur bija pulcēti visi dalībnieki, kā arī vairākas augsti stāvošas amatpersonas no 

International Olympic Academy (IOA).  Ceļā uz Seno Olimpiju apskatījām Delfu stadionu, kas tika 

uzbūvēts 5.gs.p.m.ē. Leģenda vēsta ka šajā stadionā norisinājās gan Pythian, gan Panhellenic 

spēles. Šīs spēles, kas norisinājās ik pēc četriem gadiem un vienmēr divus gadus pirms 

Olimpiskajām spēlēm, varēja uzskatīt par sagatavošanās posmu Olimpiskajām spēlēm. Vēlāk 

autobusā no mūsu gides noskaidroju interesantu faktu, ka vārds Eiropa grieķu valodā nozīmē- tas 

kuram ir lielas acis. No tā brīža nosolījos, ka arī man laika periodā kamēr atradīšos Senajā Olimpijā 

būs ne tikai lielas acis, bet arī ausis, lai es visu redzētu un dzirdētu un, lai nekas netiktu palaists 

garām. 

Seno Olimpiju var raksturot ļoti īsi bet precīzi, tā ir vieta, kur caur sportu tu mācies mīlēt jebko 

ar ko tu saskaries un ikvienu kam esi tuvumā. Jau no ierašanās brīža bijām pārsteigti par mūsu 

universitātes teritorijas platību un skaisto apkārtni. Blakus vairākiem sporta laukumiem (futbola 

laukums, volejbola laukums, basketbola korti, tenisa korti, baseins, galda spēļu stūris) var saskatīt 

arī perfekti koptu dabu. Visapkārt teritorijai aug apelsīnu un ķiršu koki, kā arī dažāda veida man 

nezināmi augi un puķes.  

Gan es, gan Kristīne dzīvojām istabās kopā ar vēl vairākiem dalībniekiem. Arī mana istaba bija 

ļoti eiropeiska, dzīvoju kopā ar puišiem no Somijas, Čehijas, Šveices, Rumānijas, kā arī ar balto 

zvirbuli jeb vienīgo ne eiropieti mūsu vidū, puisi no Seišelu salām. 

Drīz vien noskaidrojām , ka šī gada semināros piedalās 170 studenti no 96 dažādām valstīm. 

Esmu diezgan drošs, ka šī bija pirmā un iespējams pēdējā reize dzīvē, kad dzīvoju tik multikulturālā 

vidē.  

Lai gan mūsu ikdiena bija bagāta un krāsaina arī tajā iezīmējas sava veida rutīna. Pēc rīta 

brokastīm, visbiežāk mūs sagaidīja lekcijas, pēc kurām mēs devāmies pusdienās. Pēcpusdienā savu 

laiku pavadījām diskusiju grupās, veidojot un aprunājot dažādas tēmas, kuras cieši saistītas ar 

Olimpiskajām vērtībām, jo tieši šī bija mūsu sesijas tēma divu nedēļu garumā. Vakarā visiem bija 

iespēja piedalīties dažādās sporta spēles. Ja Kristīni visbiežāk varēja sastapt volejbola laukumā, tad 

es skraidīju pa mīksti zaļo zāli uz futbola laukuma. Reizēm abus latviešus arī varēja redzēt kopā 

spēlējot tenisu, jo bez volejbola un futbola arī teniss bija mūsu iemīļoto fizisko aktivitāšu vidū. 

Tāpat arī visas dienas garumā bija iespēja piedalīties dažādos mākslas pulciņos- zīmēšana, dejošana, 

dziedāšana, dzeja. Kristīne, protams, bija cītīga dejošanas pulciņa apmeklētāja. Toties man 

jāatdzīstas, ka par mākslas pulciņiem biju piemirsis, un savu brīvo laiku pavadīju spēlējot kādu no 

sporta vai galda spēlēm. Vēlos vakaros neatņemama sastāvdaļa bija arī kopīga Pasaules Kausa 

vērošana futbolā. Kafejnīcā pie televizora ik vakaru sapulcējās vairāki desmiti cilvēku (pārsvarā no 

Latīņamerikas un Āfrikas reģiona), kuri nākamās pāris stundas bija pārņemti ar futbola pasaules 

izzināšanu.  



Kā vienreizēji notikumi tika rīkotas tādas aktivitātes, kā “Swimming Gala’’, jeb peldēšanas 

sacensības, vieglatlētikas sacensības (tāllēkšana, bumbiņas mešana, 3 km skrējiens un 100 m sprints 

un stafetes skrējiens), kā arī kopīgā došanās uz netālo pakalnu, kur paveras burvīgs skats uz 

saullēktu. 

Domājot par lietām un notikumiem, kas visvairāk ir palikuši atmiņā, kā pirmo gribas saukt 

sociālos vakarus (Social Evenings). Šie vakari parasti ievilkās vairāku stundu garumā, jo savas 

tradicionālās dejas, dziesmas un dažādas cita veida aktivitātes vēlējās nodemonstrēt teju katras 

valsts dalībnieki. Arī mēs latvieši, kopā ar draugiem no Baltijas bijām sagatavojuši savu izrādi. No 

sākuma dalībnieki tika pārbaudīti par Latvijas bijušo un esošo Olimpisko spēļu dalībnieku 

sasniegumiem un vēlāk visiem bija iespēja dejot tradicionālās latviešu, lietuviešu un igauņu tautu 

dejas.  

Tāpat arī atmiņā ir palikušas vērtīgās lekcijas, it īpaši angļu sporta filozofijas lektora Jim Perry 

lekcija par vērtībām sportā no filozofijas skatupunkta. Angļu filozofa lekcijas sākumā izmestā frāze: 

without virtue there is no victory, or does it (Bez tikumības un šķīstības uzvara nepastāv, vai 

tomēr)? Liek man aizdomāties vēl joprojām. Un nešaubos, ka pie šī jautājuma prātā vēl atgriezīšos 

vairākkārtīgi.  

Visemocionālākās atmiņas palikušas par prezentācijām, ko sniedza bijušie Olimpieši (mūsu 

vidū bija arī 8 dalībnieki, kuri ir piedalījušies Olimpiskajās spēlēs). Klausoties viņu prezentācijas, 

redzēju, ka daudzi dalībnieki nespēja valdīt asaras un atdzīšos, ka arī pats biju aizkustināts līdz sirds 

dziļumiem. Olimpieši dalījās ar savu dzīvesstāstu, par to cik sarežģīti un neticami grūti ir bijis kļūt 

par profesionālu sportistu un piedalīties Olimpiskajās spēlēs. Cik daudz laika, līdzekļu un savas 

veselības bija nepieciešamas, lai varētu saukt sevi par olimpisko spēļu dalībnieku. 

Atmiņā palikušas arī agrās rīta stundas, kāda ļoti savdabīga iemesla dēļ. Ik rītu plkst. 06.
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akadēmijas teritorijā skanēja visdažādākā veida mūzika. No mūzikas, diemžēl, noslēpties nebija 

iespējams arī mums, jo tā skaļi un skaidri bija dzirdama arī istabiņās. Ja pirmie rīti mūzikas 

pavadījumā sagādāja nelielas problēmas visiem maniem istabas biedriem arī mani ieskaitot. Reizēm 

guļot un slēpjot galvu zem spilvena varēja dzirdēt arī kādu skarbāku vārdu vai repliku, kas veltīta 

semināru organizētājiem, tomēr pēc pāris dienām mūzika jau ļāva labāk iemigt un aizbraucot prom 

no Senās Olimpijas pirmajā rītā pamostoties Metropolitan viesnīcā atceros nodomājam, ka kaut kas 

trūkst. Pēc brīža jau biju atskārtis, ka nedaudz dīvaini jau celties bez mūzikas pavadījuma. 

Šo divu nedēļu laikā mēs ar Kristīni ne tikai vēl vairāk iepazinām un izzinājām sevi, bet kas 

svarīgi arī citas kultūras un cilvēku tikumus, tradīcijas, kas tik ļoti atšķiras no mums pieņemtā. Ar 

citu dalībnieku klātbūtni mēs redzējām un piedzīvojām notikumus, kurus mēs Latvijā sauktu par 

dīvainiem un savādiem, bet viņi to uztvēra kā pašsaprotamu un bieži sastopamu. Mēs iepazinām 

cilvēkus ar domāšanas veidu, un piekoptu dzīves stilu, kas bija tik ļoti atšķirīgs no mūsējā. Mēs 

ieguvām labus draugus ne tikai no Eiropas, bet arī tādām mums eksotiskām zemēm, kā Barbadosa, 

Puertoriko, Peru, Paragvaja, Sauda Arābija, Zambija, Argentīna, Taizeme, Vjetnama un daudzām 

citām tik tālām un nedaudz noslēpumainām valstīm. 
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