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 Patiess prieks, ka piedalījos eseju konkursā un ieguvu vienreizēju iespēju doties uz 

Olimpisko spēļu dzimteni – Olimpiju. Šī gada temats bija Olimpiskā diplomātija un miers. Divu 

nedēļu laikā bija iespēja klausīties lekcijas, piedalīties sporta aktivitātēs, izmēģināt dažādus 

mākslas izpausmes veidus – dejošanu, dziedāšanu un gleznošanu, kā arī iepazīt citas valstis 

kultūras vakaros. 

 

Pārsteigumu pilna pirmā diena, - ekskursiju uz Akropoli, Akropoles 

muzeju, Panatinaiko stadionu Atēnās, kas ir viens no vecākajiem 

stadioniem mūsdienās (redzams attēlā pa labi). 

 

Pasākuma atklāšana norisinājās Atēnās, kur pavērās skaists skats 

uz Akropoli (attēls zemāk). Pasākumus varēja patiesi izbaudīt, jo 

organizatoriskais līmenis bija augsts. 

 

Manuprāt, pilnvērtīgai 

kultūras izpratnei ir 

nepieciešams arī degustēt 

ēdienus, 

tāpēc Atēnās 

nolēmu 

nogaršot 

kastaņus, ko 

ēdu pirmo reizi. Garšoja pasakaini, nākamreiz - kukurūzu. Šoreiz tikai 

fotogrāfija.  

 

Nākamajā dienā devāmies 

uz pilsētu Olimpija, kas ir 

Olimpisko spēļu dzimtene, 

bet pa ceļam bijām 

ekskursijā Delfos.  



Ierodoties Olimpijā, bija iespēja klausīties lekcijas, piedalīties darba grupās, sporta 

aktivitātēs, mākslas nodarbībās un kultūras pasākumos. Sev interesējošās nodarbes varēja 

atrast ikviens. 

 

Attēlā pa kreisi esmu kopā ar dalībniecēm no Šrilankas. 

 

Svinīgi aizritēja Olimpiskā 

diena, kur visiem vajadzēja 

skaisti saposties baltos 

apģērbos. Bija iespēja nest 

lāpu un Olimpisko karogu, 

kas radīja ļoti īpašu sajūtu, 

tā it kā paši piedalītos Olimpiskajās spēlēs. Pa 

labi bildē esmu kopā ar savu darba grupu.  

 

 

 

 

Kultūras vakaros katras valsts dalībniekiem bija iespēja 

prezentēt savu valsti un 

kultūru. Satiku savu bērnības 

spēļu varoni – Mario, kā arī 

multfilmas varoni - Pikačū! 

 

 

 

Mākslas nodarbībā tika uzgleznots mākslas darbs un 

izveidotas šaha figūras, kas salocītas no papīra. Temats 

Diplomātija tika attēlots arī mākslā. 

Mans hobijs ir fotogrāfēšana, tāpēc arī iekļāvu bildes, jo 

tās izsaka vairāk par vārdiem. 

 

 

Visu šo divu 

nedēļu garumā bija populārs sauklis: “Esi laimīgs un 

dalies ar laimi!”  

 

Pēc pasākuma ir iegūtas pozitīvas emocijas un tagad 

tik atliek dalīties ar tām! 



Dažādu aktivitāšu netrūka, piemēram, kopīgi sagaidīt saullēktu. Burvīgs skats kā saule aust! 

Skaistums, ko parasti noguļam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kad saule jau uzlēca, tad gatavojāmies dienai ar 

meditācijas un akrojogas palīdzību. Akrojoga ir joga 

vairākos līmeņos. Izmēģināju un sanāca.  

 

 

 

 

 

 

Kopbilde, gaidot saullēktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brīnišķīga atmosfēra, piedzīvojuma gars, intensitāte, draudzīgums, kultūru dažādība un vēl 

ļoti daudz neaprakstāmu sajūtu, kuras iegūtas divu nedēļu laikā. Organizatori bija 

parūpējušies, lai pasākums būtu augstākajā līmenī. Divas nedēļas paskrēja nemanot un atmiņās 

varēšu kavēties ilgi par šo burvīgo laiku. Iesaku katram piedalīties, izmantot iespēju! 


