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Mēs ar Gati bijām vieni no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kam tika piešķirta unikāla iespēja – 

piedalīties starptautiskajā studentu sesijā Olimpijā. Ar nepacietību gaidīju šo mirkli, kad pati savām 

acīm varēšu ieraudzīt Olimpisko spēļu “šūpuli”, Pjēra de Kubertēna sirds atdusas vietu, Grieķijas 

arhitektūras vēsturisko varenību un, protams, šo brīdi, kad varēšu satikt visus šos aktīvos un 

pozitīvos sesijas dalībniekus.  

Pirmās neaprakstāmās emocijas, ko es izjutu un kas uz brīdi likās neticami un neaptverami 

bija jau pirmajā dienā, kad kopā ar dalībniekiem devāmies uz Atēnu pilsētas centru, lai kopīgā 

ekskursijā apskatītu Akropoli. Atceros, kad vēl skolas solā sēdēju un gatavojos kultūrvēstures 

olimpiādei, kur  visus šos skatus redzēju grāmatās. Ja toreiz, kāds man būtu pateici, ka redzēšu to 

savā acu priekšā, noteikti nebūtu ticējusi. Grieķu teātris, Partenons, Erehteja templis tas viss bija 

redzams manā acu priekšā, ko varēja arī pataustīt. Šī diena bija īpaša arī ar to, ka aktīvi visi 

dalībnieki savā starpā iepazinās. Kā tevi sauc, no kurienes esi un ar ko nodarbojies, skanēju visās 

malās. Pirmie dalībnieki ar ko mēs iepazināmies bija dalībnieki no Norvēģijas, jo gan Gatis, gan es, 

abi Atēnās gulējām vienā istabā ar šo valstu pārstāvjiem.  

Atklāšanas ceremonija priekš manis bija kaut kas ļoti īpašs. Pirmkārt, tā notika turpat netālu 

no Akropoles. No savas sēdvietas priekšā bija redzama Akropole, kalni, skats uz Atēnām. Fonā 

skanēja skaista simfoniskā mūzika. Otrkārt, beidzot bija iespēja klātienē satikties ar SOA 

prezidentu, kas bija ļoti liels notikums un reizē arī pagodinājums. Treškārt, beidzot kopā sanācām 

un iepazināmies visi Baltijas valstu pārstāvji. Kopā turējāmies visu sesijas laiku un viennozīmīgi 

visi esam palikuši ļoti labi draugi.  

Dodoties uz Olimpiju caur kalnu ieskautiem ceļiem, radās sajūta, ka piedziedājām un 

piebļāvām visu Grieķiju. Populāra sesijas laikā kļuva Ēģiptes dziesmiņa, kas nemitīgi katru dienu 

skanēja ik uz soļa. 

  Pa ceļam uz Olimpiju apstājāmies un apskatījām arī Delfu pilsētu. Šeit savām acīm 

ieraudzīju vienu no pirmajiem antīkajiem stadioniem.  

Pabraucot garām Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas ( SOA ) uzrakstam, mēs beidzot pēc 

garā brauciena bijām nokļuvušu vietā, kur dzīvojām gandrīz divas nedēļas. Palmas, baseins, 

marmora kāpnes, apelsīnu koki bija pirmais, ko ieraudzījām. Tiesa gan apelsīnu koki, kas sākumā 

bija pilni ar augļiem, jau pēc pāris dienām, apelsīnus varēja redzēt tikai koku augstākajos zaros.  

Katram mums tika iedalīta istaba. Uzskatu, ka mums ar Gati paveicās ar istabas atrašanās 

vietu, jo dzīvojām pirmajā stāvā, kur bija diezgan tuvu, lai aizietu uz stadionu, baseinu, kafejnīcu. 

Kopā vienā istabiņā mēs dzīvojām 6 meitenes, katra no savas valsts – Vācija, Itālija, Lietuva, 

Ukraina, Latvija un Spānija. Lai gan mēs uzskatījām, ka istabiņā mēs dzīvojam septiņas, jo mums 

bija mājdzīvnieciņš – ķirzaka, kas spītīgi atteicās iziet no istabas.  Kopīgi nolēmām, ka ķirzaka ir 

labākais variants, jo jau sesijas sākumā mūs iebiedēja, ka pastāv liela iespēja, ka satiksim arī kādu 

čūsku un skorpionu. Par laimi, šos dzīvniekus es neredzēju. Toties bruņurupučiem gan patika dzīvot 

SOA teritorijā. Tos varēja manīt gandrīz vai katru dienu. 

Gaidītākais notikums, bija savām acīm beidzot ieraudzīt Pjēra de Kubertēna pieminekli. 

Ieraugot šo svēto vietu, ikviens, kam sirdī tuvas ir Olimpiskās vērtības, brīdi paklusēja un izbaudīja 

vietas maģisko auru. Liels pārsteigums  bija, tas, kad uzzināju, kad no Olimpisko spēļu “šūpuļa” 

vietas mēs dzīvojam vien nieka 500 metrus. Tas viss bija vienuviet un man bija šī iespēja izjust šīs 

vietas maģisko burvību. Radās sajūta, ka esam nonākuši pavisam citā pasaulē, kur apkārt valda tikai 

saticība, cieņa, godīgums, vēlme palīdzēt un dalīties.  

Ik dienu mēs apmeklējām lekcijas, kur dažādu valstu sporta zinātnieki un pētnieki stāstīja 

mums savu pieredzi, mācīja mums, kas ir Olimpiskās vērtības, godīgas spēles princips, cieņa 

vienam pret otru, dažādības pieņemšana utt. Tiesa gan visvairāk es personiski mācījos no tā, ko mēs 

izrunājām diskusiju grupā, kas norisinājās pēc lekcijām. Mums bija ļoti spēcīga diskusiju grupa. 

Atvēlētais laiks diskusijām mums bija par īsu. Katram manā grupā bija savs pieredzes stāsts, savi 



piemēri, savs skatījums un ikviens nekautrējās ar tiem dalīties. Diskusiju grupā man bija dalībnieki 

no Singapūras, Barbadosas, Kataras, Albānijas, Baltkrievijas, Čehijas, Azerbaidžānas, Ēģiptes, 

Brazīlijas, Grieķijas, Ķīnas, Horvātijas. Katrs sporta sfērā mēs darbojāmies savādāk – kāds bija 

skolotājs, kāds treneris, kāds sporta pasākumu organizators, kāds profesionāls sportists, kāds sporta 

ārsts, kāds sporta žurnālists, kāds sporta menedžeris.  Grupā bija arī cilvēki, kas nebija tik ļoti savā 

darba sfērā un ikdienā saistīti ar sportu, bet bija interesantu uzzināt arī viņu viedokli par dažādām 

problēmām sportā. Kopīgi mēs gatavojām arī atskaites, prezentācijas – ikviens pielika savu roku. 

Īpaši gatavojāmies uz pēdējo prezentāciju, kur iejutāmies aģentu lomās ar savu misiju turēt 

Olimpiskās vērtības, kā augstākās vērtības sportā. Jāatdzīst, ka mūsu grupai noteikti arī bija 

vislabākā diskusiju vieta – turpat pie baseina uz baltajiem atpūtas krēsliem. 

Bez lekcijām mums bija arī pašiem nedaudz jāpasvīst SOA stadionā un katram bija jāizvēlas 

kāds sporta veids, kurā trenēties un sacensties ar citiem. Es izvēlējos volejbolu un tenisu. Gatis 

savukārt kā jau futbolists, izvēlējās futbolu un arī tenisu. Teniss man bija pavisam kaut kas jauns, jo 

pirmo reizi savās rokās turēju tenisa raketi. Īpašas sacensības gan tenisā nenotika, bet biju priecīga, 

ka izdevās uzvarēt divās spēles.  

Pa dienu bija jāapmeklē arī kāda no radošajām darbnīcām – dziedāšanas, mākslas, dzejas vai 

dejošanas darbnīca. Tā kā man tuva ir dejošana, devos apgūt jaunus deju soļus. Deju nodarbībā 

paspēju apgūt salsu, Āfrikas deju soļus, karstasinīgo Latīņamerikāņu soļus. Sesijas nobeigumā 

sagatavojām arī priekšnesumus. Bija liels prieks, ka kopā mēs sagatavojām trīs dejas un pie 

horeogrāfijas arī es un dalībnieks no Zimbabves bijām pielikuši savu roku, pievienojot dejai klāt 

dažādu deju soļu apvienojumus 

Tuvojoties sesijas beigām simbolisks bija arī pasākums, kurā ikviens no  mums piedalījās 

lāpas un karoga nešanas ceremonijā. Pēc ceremonijas sekoja sacensības vieglatlētikā. Gatis startēja 

skriešanā, es tāllēkšanā no vietas. Abiem mums gāja ļoti labi. Tāllēkšanā no vietas es paliku otrā. 

Aizvadot pēdējās dienas SOA un Atēnās, neviens no dalībniekiem nevēlējās doties prom. Ikviena 

pavadītā minūte Grieķijā mums nesa kādu atziņu. Vērtīga bija ikviena saruna un ikviena negulētā 

nakts, kas tika pavadīta kopīgās sarunās uz marmora kāpnēm. Mēs katrs bijām atšķirīgi un ar savu 

dzīves skatījumu, bet likās, ka kopā esam viens vesels un viens otru papildinošs. Šobrīd ir tāda 

sajūta, it kā visa pasaule būtu atvērta, jo ikvienā pasaules valstī ir kāds, kas sagaidīs tevi ar smaidu 

un palīdzēs tev. Viss piedzīvotais Olimpijā šobrīd liekas kā sapnis. Tās emocijas un to gaisotni, kas 

tur valda, es novēlu izbaudīt ikvienam. 
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