LA
TV

IJA

SO

L I M PI S K Ā A K A

DĒ

M

IJA

CEĻĀ
UZ TOKIJU
Latvijas Olimpiskā akadēmija

BIĻETENS NR.12

Ceļā uz Tokiju

SATURS
3

Priekšvārds

4

Informācija par Latvijas Olimpisko

Ivans Klementjevs
olimpiskais čempions,
Latvijas Olimpiskās akadēmijas
prezidents

akadēmiju
6

Grāvītis U. Atskats Latvijas Olimpiskās
akadēmijas vēsturē

7

Latvijas olimpiskās komandas karognesēji

8

Olimpisko spēļu lāpas un logo

13

Latvijas sportisti Tokijas Olimpiādes spēlēs
1964. gadā

20

Paegle A. K. Jānis Lūsis – spilgtākā
personība Latvijas sportā

24

Gulbe A., Klestrova K. Tokija gaida
olimpiešus – XXXII Olimpiādes spēles

28

Olimpiskās izglītības plakāti

© Latvijas Olimpiskā akadēmija
Sastādītāja: Antra Gulbe
Redaktors: Andris Dzenis
2021
Foto: no LOA un Latvijas Sporta muzeja arhīva
Makets: Due.lv

Ceļamaizei ...

olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijās
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Starptautiskā olimpiskā kustība gatavojas
XXXII Olimpiādes spēlēm, kuras 2020. gadā
epidemioloģiskās situācijas dēļ tika pārceltas uz
šo gadu, un pasaules sportistiem nebija iespējams
pilnvērtīgi trenēties un gatavoties sacensībām.
Pateicoties Starptautiskās Olimpiskās komitejas
un Tokijas olimpisko spēļu rīcības komitejas
neticamajām pūlēm, Olimpiādes spēles notiks,
un labākie sportisti no pieciem kontinentiem jau
pavisam drīz pulcēsies Tokijā, lai godīgā cīņā
noteiktu spēcīgākos.
Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas
Sporta muzeju Latvijas sportistiem ir sagatavojusi
ceļavārdus – vēsturisku atskatu uz Latvijas sportistu
startiem Tokijas Olimpiādes spēlēs 1964. gadā.
Lai atceramies izcilo Latvijas šķēpa metēju
olimpisko čempionu Jāni Lūsi (1939. - 2020.) –
1964. gada bronzas medaļas laureātu XVIII
Olimpiādes spēlēs Tokijā! Lai Jāņa Lūša spēks
un spīts šovasar Tokijā atkal ir kopā ar Latvijas
olimpisko komandu!
2020. gadā mūsu olimpiskā ģimene ir kļuvusi par
četriem olimpiskajiem čempioniem bagātāka; tikuši
papildināti LOA izdotie olimpiskie plakāti.
Arī šogad tiks turpināts unikālais projekts “Latvijas
nacionālo kultūras biedrību sporta svētki “Vienoti
sportā”, kas tika aizsākts jau 1990. gadā.
Lai mūsu olimpiskā ģimene arī tālajā Tokijā kļūst
jauniem olimpiskajiem čempioniem bagātāka!
Novēlu veiksmi Latvijas olimpiešu komandai!
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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”, “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 Olimpiskās akadēmijas adrese: Brīvības ielā 333 (307. kab.) Rīgā,
LV-1006, Latvija. Tālr. 67543414, e-pasts: loa@lspa.lv, mājaslapa:
www.loa.lv
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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.

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 pasākumos un programmās, sadarbība ar citu valstu
speciālistiem;

Kas ir LOA biedri?
Par Akadēmijas biedru var kļūt ikviena pilngadīga fiziska persona, kura
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 kura atzīst Akadēmijas statūtus un Olimpisko Hartu
un vēlas piedalīties Akadēmijas mērķu sasniegšanā un uzdevumu
īstenošanā.
Fiziskas personas, kuras 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.
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Uldis Grāvītis
LOA Goda prezidents

ATSKATS LATVIJAS OLIMPISKĀS
AKADĒMIJAS VĒSTURĒ

Latvijas Olimpiskās akadēmijas dibināšanas 30. gadskārta rosināja atskatīties trīsdesmit gadu vēsturē, lai vēlreiz
atcerētos to laiku notikumus.

Latvijas Olimpiskās akadēmijas kolektīvs LR Saeimas namā

Kas ir LOA vadības institūcijas?
Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija ir Akadēmijas Konference, bet to
starplaikā – Senāts (Padome) un Valde.
LOA Senāta sastāvs (ievēlēts 2018. gada 21. martā):
Ivans Klementjevs LOA prezidents, LR Saeimas deputāts
Biruta Luika LOA viceprezidente
Jānis Žīdens LOA viceprezidents, LSPA profesors
Aleksandrs Astafičevs
Agita Ābele
Ilvis Ābeļkalns
Raimonds Bergmanis
Agra Brūne
Uldis Grāvītis
Antra Gulbe
Gunārs Jēkabsons
Rita Jumiķe
Jefimijs Klementjevs
Jana Kolbina-Birzniece
Signe Luika
Jānis Melbārdis
Tatjana Ņikiforova
Aiga Paikena
Irina Tihomirova
Alīda Zigmunde

Salaspils sporta skolas treneris
LSPA profesore
LU asociētais profesors
LR Saeimas deputāts
Latvijas Sporta muzeja direktore
LSPA profesors, LOA Goda prezidents
LOA izpilddirektore, LSPA asociētā profesore
Sporta žurnālists
LSVSS revīzijas komisijas locekle
SIA “Brāļi Klementjevi” valdes loceklis
Rīgas Valdorfskolas skolotāja
LSPA asociētā profesore
Pensionēts LU profesors
LSPA Maģistrantūras vadītāja
LTTC direktore
Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja
RTU profesore
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Ideja par Latvijas Olimpiskās akadēmijas dibināšanu pirmo reizi izskanēja 1989. gada 17. janvārī atjaunotās
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdē, kurā LOK viceprezidente Daina Šveica ierosināja dibināt
Latvijas Olimpisko akadēmiju (LOA).
Priekšlikums tika atbalstīts, izveidojot
darba grupu, kuras sastāvā bija pieci
Izpildkomitejas locekļi, kā arī LOK
ģenerālsekretārs Aldons Vrubļevskis.
Pateicoties A. Vrubļevska kā jurista
aktīvai līdzdalībai, tika izstrādāti LOA
statūti. 1989. gada 21. martā notika
LOA dibināšanas sesija, kurā tika nodibināta Latvijas Olimpiskā akadēmija
kā sabiedriska organizācija olimpiskās
kustības vēstures, principu un darbības izpētei, kā arī to praktiskai īstenošanai Latvijā. Lasītājam jāatceras, ka
šajā laikā Latvija vēl nebija atguvusi
neatkarību un atradās PSRS jurisdikcijā. Tāpēc LOA dibināšanas dokumentā
bija jāieraksta teksts, ka LOA attīstīs
sadarbību ar Padomju Olimpisko
akadēmiju, un tās juridiskā adrese tika
noteikta Latvijas PSR Fiziskās kultūras
un sporta komitejas telpās (Rīgā,
P. Stučkas, tagadējā Tērbatas ielā 4).

Par LOA prezidenti vienbalsīgi ievēlēja
PSRS Nopelniem bagāto sporta meistari, Starptautiskās Airēšanas federācijas (FISA) Sieviešu komisijas locekli,
LOK viceprezidenti Dainu Šveicu, par
viceprezidentu – RPI (šodien – RTU)
prorektoru Ivaru Knētu (1938 - 2019),
par dekānu – LVFKI (šodien – LSPA)
rektoru Uldi Grāvīti. Šo dibināšanas
sesiju vadīja un lēmumu parakstīja
toreizējais Latvijas PSR Valsts Fiziskās
kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Daumants Znatnajs.
Kā galvenais mērķis LOA darbībai bija
un ir antīkā olimpisma un olimpiskās
kustības ideālu, vērtību, principu vēsturiskā izpēte, šo ideālu skaidrošana
un popularizēšana Latvijā, lai izglītotu
sabiedrību, veicinātu harmoniskas
personības izveidi un šīs zināšanas
izmantotu jaunās paaudzes audzināšanā.
Īpaši aktuāls valsts neatkarības atgūšanas un izveides periodā bija darbs
ar jaunatni, īpaši nacionālā aspektā.
Latvijā dzīvo vairāk nekā 20 dažādu
tautību bērni, kuriem ir ne tikai sava
valoda, bet arī sava kultūra, sava
dzīves un sabiedrības normu uztvere. Svarīgi bija, lai jaunieši saprastu
mūsu atjaunotās valsts nozīmīgumu
un spētu uztvert Latviju kā savu zemi,
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dzīvojot mierā un saticībā ar citu
nāciju pārstāvjiem. Pēc Latvijas Poļu
savienības un Nacionālo kultūras
biedrību asociācijas priekšsēdētājas
Itas Kozakēvičas (1955 - 1990) ierosmes LOA Prezidija sēdē 1989. gada
2. novembrī rosina sarīkot Latvijas
nacionālo kultūras biedrību sporta
dienu, izvēloties kā sarīkošanas vietu
Rīgas Sporta manēžu. Nākamajā
LOA Prezidija sēdē, kurā piedalās
arī I. Kozakēviča, tiek nolemts pirmo
Latvijas nacionālo kultūras biedrību sporta dienu sarīkot 1990. gada
31. maijā Rīgas Sporta manēžā. Sporta
svētki, kuros bērni nodarbojās ne
tikai ar dažādām sporta aktivitātēm,
bet demonstrēja savas prasmes arī
dejošanā, dziedāšanā, deklamēšanā
un zīmēšanas prasmēs, turpinās, kopš
tā laika ik gadus pulcinot 450-600
dažādu tautību bērnus. Šos svētkus
ar savu klātbūtni ir pagodinājuši arī
Valsts prezidenti – Guntis Ulmanis
1993. gadā, Vaira Vīķe-Freiberga
2000. gadā un Raimonds Vējonis
– 2018. gadā. Kopš 1990. gada ik
gadus notiek arī LOA rīkotās sesijas,
sākotnēji – augstskolu studentiem,
tad sporta federāciju darbiniekiem,
sporta skolotājiem, kā arī skolēniem.
Šajās sesijās līdztekus olimpiskās
kustības vēstures, ideālu un vērtību
apguvei dalībnieki paši izvirza domas
par olimpisma skaidrošanas, popularizēšanas un izpētes iespējām,
darbojoties atsevišķās darba grupās,
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pēc tam izklāstot darba grupās lemto.
Bez teorētiskajām zināšanām sesijas
dalībniekiem ir iespēja pārbaudīt sevi
sportojot, iepazīt jaunus sporta veidus, tikties ar slaveniem sportistiem
un pieredzējušiem treneriem. Iegūtās
zināšanas lieti noder katra dalībnieka
ikdienas darbā, iesaistot savus darba
vai studiju (mācību) biedrus olimpisko ideālu popularizēšanā. Līdztekus
bērnu sporta svētkiem (tā šodien
sauc kādreizējo Latvijas nacionālo
kultūras biedrību sporta dienu) un
sesijām LOA rīko dažādus konkursus
un citus pasākumus, izdod biļetenu.
Kopš 1991. gada 18. septembra, kad
Starptautiskā Olimpiskā akadēmija
(SOA) paziņoja par LOA uzņemšanu
savā sastāvā, Latvijas pārstāvji regulāri piedalās SOA rīkotajos pasākumos
un sesijās. 
Jau 1991. gada novembrī notika pirmais LOA starptautiskais pasākums – 
Tartu Sporta muzejā notika pirmā
Baltijas valstu Olimpisko akadēmiju
tikšanās.

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMANDAS KAROGNESĒJI
OLIMPISKO SPĒĻU ATKLĀŠANAS CEREMONIJĀS

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir devusi
būtisku ieguldījumu olimpiskajā kustībā un ieņēmusi nozīmīgu vietu tās
popularizēšanā Latvijā un ir pazīstama
arī starptautiskajā mērogā. 2010. gadā
Antra Gulbe aizstāvēja zinātņu doktora
disertāciju par Starptautiskās un Latvijas olimpiskās kustības izpēti, iegūstot
zinātņu doktora grādu sporta zinātnē
un aktīvi vada LOA ikdienas darbu.

Latvijā tradicionāli olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas karognesēju
izvēlas paši olimpieši iekšējā balsojumā, un šis gods tiek mūsu labākajiem sportistiem. Kopumā līdz šim Latvija ir piedalījusies 11 Olimpiādes
spēlēs un 11 ziemas olimpiskajās spēlēs.
Gads

Norises vieta

Karognesējs

Pārstāvētais sporta veids

1924.

Šamonī

Roberts Plūme

Distanču slēpošana

1924.

Parīze

Arvīds Ķibilds

Vieglatlētika

1928.

Sanktmorica

Alberts Rumba

Ātrslidošana

1928.

Amsterdama

Alberts Zvejnieks

Cīņas sports

1932.

Losandželosa

Jānis Dimza

Vieglatlētika

Leonīds Vedējs

Hokejs

Haralds Marvē

Šaušana

1936. Garmiša Partenkirhene
1936.

Berlīne

* * *
1992.

Albērvila

Jānis Ķipurs

Bobslejs

1992.

Barselona

Raimonds Bergmanis

Svarcelšana

1994.

Lillehammere

Zintis Ekmanis

Bobslejs

1996.

Atlanta

Einārs Tupurītis

Vieglatlētika

1998.

Nagano

Sandis Prūsis

Bobslejs

2000.

Sidneja

Voldemārs Lūsis

Vieglatlētika

2002.

Soltleiksitija

Harijs Vītoliņš

Hokejs

2004.

Atēnas

Vadims Vasiļevskis

Vieglatlētika

2006.

Turīna

Artūrs Irbe

Hokejs

2008.

Pekina

Vadims Vasiļevskis

Vieglatlētika

2010.

Vankūvera

Martins Dukurs

Skeletons

2012.

Londona

Mārtiņš Pļaviņš

Volejbols

2014.

Soči

Sandis Ozoliņš

Hokejs

2016.

Riodežaneiro

Māris Štrombergs

Riteņbraukšana

2018.

Phjončhana

Daumants Dreiškens

Bobslejs
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OLIMPIĀDES SPĒĻU LĀPAS UN LOGO

1936 Berlīne

1948 Londona

1952 Helsinki

1980 Maskava

1956 Melburna

1960 Roma

1964 Tokija

1992 Barselona

1968 Mehiko

1972 Minhene

1976 Monreāla

2008 Pekina

1984 Losandželosa

1996 Atlanta

2012 Londona

1988 Seula

2000 Sidneja

2004 Atēnas

2016 Riodežaneiro

2020 Tokija
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ZIEMAS OLIMPISKO SPĒĻU LĀPAS UN LOGO

1952 Oslo

1956 Kortīna d’Ampeco

1960 Skvovelija

1988 Kalgari

1992 Albērvila

1994 Lillehammere

1964 Insbruka

1968 Grenoble

1972 Saporo

1998 Nagano

2002 Soltleiksitija

2006 Turīna

1976 Insbruka

1980 Leikplesida

1984 Sarajeva

2010 Vankūvera

2014 Soči

2018 Phjončhana
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Antra Gulbe
LOA izpilddirektore
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LATVIJAS SPORTISTI TOKIJAS
OLIMPIĀDES SPĒLĒS 1964. GADĀ
1964. gadā notika pirmās olimpiskās spēles Āzijā – Japānas
galvaspilsētā Tokijā. Japāņiem gan spēles bija jārīko krietni
agrāk – 1940. gadā, bet SOK šīs tiesības atdeva Helsinkiem,
jo Japāna iebruka Ķīnā. Beigu beigās 1940. gadā olimpiskās
spēles nenotika vispār, jo sākās Otrais pasaules karš.
XVIII Olimpiādes spēlēs 1964. gadā tika pārspēts gan dalībvalstu, gan sporta disciplīnu iepriekšējais rekords. Tokijā 93 valstu
sportisti sacentās par 163 medaļu komplektiem. Šīs bija spēles,
kurās pirmo reizi tika iekļauts volejbols un džudo, un pirmo
reizi tās tika translētas televīzijā visā pasaulē.
XVIII Olimpiādes spēlēs 1964. gadā PSRS komandā piedalījās
15 Latvijas sportisti, kuri no Tokijas atgriezās ar desmit izcīnītām
medaļām. Pirmo reizi PSRS delegācijas sastāvā oficāli tika
iekļauti arī mūsu sportistu treneri – basketbola izlasi vadīja
Aleksandrs Gomeļskis, un Valentīns Mazzālītis – Jāņa Lūša
treneris. Latvijas presi reprezentēja laikraksta “Sports”
fotoreportieris Zigurds Mežavilks viņa veidotie fotoattēli un
Latvijas Sporta muzeja materiāli iekļauti šajā fotostāstā.
Triju Olimpiādes spēļu dalībnieks, sešdesmito gadu sākuma
PSRS labākais sprinteris Imants Bodnieks kopā ar maskavieti
Viktoru Logunovu startēja riteņbraukšanas tandēmā un kļuva
par Olimpiādes spēļu vicečempionu. Bez medaļām palika
Universiādes čempione, PSRS rekordiste stafetē 21 gadu vecā
Renāte Lāce, izcīnot ceturto vietu, kā arī paukotājs Bruno Habārovs, kurš Romā pirms četriem gadiem izcīnīja divas bronzas medaļas. Toties gandarījumu sagādāja džudisti. Bronzas
medaļu Tokijā saņēma gan rīdzinieks Ārons Bogoļubovs, gan
arī 21 gadu vecais Sidnejas policists Teodors Boronovskis Open
kategorijā, kurš kopā ar vēl četriem latviešiem startēja Austrālijas olimpiskajā komandā.
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Latvijas sportistu izcīnītās vietas Tokijas Olimpiādes spēlēs 1964. gadā
BASKETBOLĀ

Juris Kalniņš
Jānis Krūmiņš
Valdis Muižnieks

2. vieta

DŽUDO

Ārons Bogoļubovs

3. vieta

PAUKOŠANĀ

Bruno Habārovs

7./8. vieta – komandu
sacensības

Imants Bodnieks

2. vieta – tandēms

Dzintars Lācis

5./8. vieta – 4000 m
komandu iedzīšana

Pāvels Seničevs

2. vieta – tranšeju stends

Aleksandrs Gerasimjonoks

4. vieta

Renāte Lāce

10. vieta – 100 m skrējiens,
4. vieta – 4 x 100 m stafete

Jānis Lūsis

3. vieta – šķēpa mešana

Edvīns Zāģeris

14. vieta – 400 m/b skrējiens

Imants Kukličs

27. vieta – 400 m/b skrējiens

Astra Biltauere

2. vieta

Ivans Bugajenkovs
Staņislavs Lugailo

1. vieta

ŠAUŠANĀ

VIEGLATLĒTIKĀ

VOLEJBOLĀ
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Basketbolista
Jāņa Krūmiņa
sudraba medaļa
XVIII Olimpiādes
spēlēs Tokijā
1964. gadā.

BASKETBOLS
PSRS basketbola komanda,
kuras sastāvā spēlēja Latvijas
basketbolisti Juris Kalniņš, Valdis
Muižnieks un Jānis Krūmiņš,
izcīnīja sudraba medaļas. Tokijā
PSRS izlasei bija veiksmīga
izloze, un pirmais nopietnais
pārbaudījums bija tikai pusfinālā.
Finālcīņas sākumā PSRS
komandai izdevās pārsteigt
ASV spēlētājus, bet pārsvaru
noturēt neizdevās. No Latvijas
basketbolistiem visveiksmīgāk
Tokijā nospēlēja Jānis Krūmiņš,
dodams svarīgu ieguldījumu
izšķirošajās cīņās.

Jāņa Krūmiņa Tokijas
Olimpiādes spēļu diploms
par izcīnīto 2. vietu
basketbolā PSRS komandas
sastāvā.

PSRS basketbola komanda izcīnīja sudraba
medaļas. Jānis Krūmiņš (Nr. 9).

Vīriešu basketbola komandu apbalvošanas ceremonija.
PSRS komanda izcīnīja 2. vietu, ASV komanda – 1. vietā. Jāni Krūmiņu apbalvo Antonio Dos
Cameiro, Starptautiskās Amatieru basketbola federācijas (FIBA) prezidents. (23.10.1964.)

Basketbolists Jānis Krūmiņš (Nr. 9) XVIII Olimpiādes spēlēs Tokijā 1964. gadā.
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VOLEJBOLS

RITEŅBRAUKŠANA

Sieviešu volejbola turnīrā
triumfēja Japānas izlase.
Izšķirošajā cīņā japānietes
pārspēja PSRS komandu
ar 3:0, bet pārējās četras
konkurentes PSRS izlase
pārliecinoši apspēlēja.
20 gadus vecā saspēles
vadītāja Astra Biltauere kopā
ar komandas biedrenēm
izcīnīja sudraba medaļu.
Staņislavs Lugailo un Ivans
Bugajenkovs volejbola
olimpiskās debijas reizē bija
PSRS vīriešu izlases sastāvā.
Ivans Bugajenkovs bija viens
no komandas līderiem, jo
izcēlās ar ļoti augstu lēcienu
virs tīkla un neapturamiem
uzbrukuma sitieniem un
piedalījās visās deviņās
spēlēs.

Sešdesmito gadu sākumā Imants
Bodnieks bija labākais sprinteris Padomju Savienībā, tomēr
Olimpiādes spēlēs izlēma startēt
tandēmā – divvietīgo divriteņu sacensībās. Pārliecinošas
uzvaras ceturdaļfinālā, pusfinālā,
arī pirmajā finālbraucienā, tomēr
pēc tam divas reizes nācās atzīt
sāncenšu pārākumu. Imants
Bodnieks Tokijā kļuva par pirmo
riteņbraucēju no Latvijas, kuram
izdevies izcīnīt olimpisko medaļu.

Volejboliste Astra Biltauere ar XVIII Olimpiādes
spēļu sudraba medaļu
1964. gadā.
Astras Biltaueres Tokijas
Olimpiādes spēļu
sudraba medaļa.

Riteņbraucējs Imants
Bodnieks (no labās)
izcīnīja sudraba medaļu
riteņbraukšanā – tandēma
braucienā 2 km distancē
kopā ar Viktoru Logunovu
XVIII Olimpiādes spēlēs
1964. gadā Tokijā.

Imants Bodnieks ar
XVIII Olimpiādes spēļu
Tokijā sudraba medaļu
1964. gadā.

VIEGLATLĒTIKA – ŠĶĒPA MEŠANA
Astra Biltauere PSRS volejbola komandas sastāvā (Nr. 2,
otrā no kreisās) XVIII Olimpiādes spēlēs Tokijā 1964. gadā.

Olimpiskā debija volejbolā, PSRS izlasē
bija divi Latvijas spēlētāji – Staņislavs
Lugailo (Nr. 6) un Ivans Bugajenkovs
(Nr. 9), kuri XVIII Olimpiādes spēlēs Tokijā 1964. gadā izcīnīja zelta medaļas.

Imanta Bodnieka
XVIII Olimpiādes spēļu
Tokijā diploms par izcīnīto
2. vietu riteņbraukšanā
tandēma braucienā 2 km
distancē.
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Šķēpa mešanā startēja Universiādes
un PSRS Tautu spartakiādes uzvarētājs,
Eiropas čempions 25 gadus vecais Jānis Lūsis, savā olimpiskajā debijā izcīnot
trešo vietu – 80 metri 57 centimetri.

Jāņa Lūša
Tokijas Olimpiādes spēļu
Apbalvošanas ceremonijā Jānis Lūsis saņem izcīnīdiploms par
to bronzas medaļu šķēpa mešanā XVIII Olimpiādes
izcīnīto 3. vietu spēlēs 1964. gadā Tokijā.
šķēpa mešanā
ar rezultātu
80,57 m.
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Katrīna Annija Paegle
LOA konkursam “Olimpiskā
kustība: vakar, šodien, rīt”.
2018. gads

Ceļā uz Tokiju

JĀNIS LŪSIS – SPILGTĀKĀ
PERSONĪBA LATVIJAS SPORTĀ

“Sīkais, ej malā!” volejlaukumā kolhoza
centrā skanēja spriedums, tiklīdz
sanāca pilni divu komandu sastāvi.
“Šķēpa metējs no tevis neiznāks,”
augumā un plecos sīko puisi 1957. gadā
atraidīja kāds treneris.1 Kaut kas tāds,
kas spētu sagraut sapņus, motivāciju
un vēlmi turpināt darīt to, ko mīli. Grūti
iedomāties arī to, kā jutās tas pats
treneris, kad pēc 7 gadiem tas sīkais
puisis Tokijā stāvēja uz pjedestāla ar
bronzas medaļu uz krūtīm, rādīdams
pasaulei, ko spēj lauku puisis no mazās
1 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008,
30. maijs /12. jūn.), 36.-41. lpp.

Jelgavas.2 Mājās no Mehiko viņu
sagaida kā ikonu, ar ozollapu vainagu
kaklā, dziedot: “Smelies spēku
rekordiem, līgo!”3 Viņa sejā – smaids,
bet tajā pašā laikā arī milzīga pieticība
par paveikto, jo nākotnē tas vēl
nebūs viss, jāpaveic vēl vairāk. Kurš
to būtu domājis – parastais lauku
zēns, kura spēkiem neviens neticēja,
kā tikai viņa paša spīts; tagad zināms

“zelts”, “pārcilvēks” un galu galā –
“Lielais Jānis”. Jā, tas ir Jānis Lūsis.
Dzimis 1939. gada 19. maijā Jelgavā4,
jau bērnībā viņš parādīja savas
neatlaidīgā darba spējas, un tieši
tur arī sākās viņa ceļš iekšā vēstures
grāmatās un slavas zālēs. To atzīst arī
pats sportists: “Jau no bērnības pašam
par visu bija jācīnās. No 11 gadu
vecuma jau vajadzēja kolhozā strādāt.
Galu galā tas viss nāca tikai par labu.
Vienmēr biju gatavs cīnīties. Pa dienu
strādāju un vakarā gāju sportot. Tas
rūdījums kā pierasta lieta, no rīta
līdz vēlam vakaram varēja darboties.
Es domāju, ka tas man vēlāk arī
palīdzēja sportā, jo tas nogurdinātības
slieksnis man tomēr ir ļoti augsts. Es
varēju daudz trenēties, un es nejutu
nogurumu.”5 Ar to arī Jānis izcēlās –
darba rūdījums un pareizā attieksme.
Klusēt un darīt. Redzēt un atkārtot.
Vai tas padara viņu par spilgtāko
personību Latvijas sporta vēsturē? Es
domāju, ka tam ir vairāki faktori, jo viņš
ir ne tikai panākumiem bagātākais
sportists, bet arī paraugs esošajiem
sportistiem un iedvesma tiem, kas
tikai tagad uzsāk savus pirmos soļus
sporta skolā. Viņa vārds vēl šodien
tiek pieminēts ne tikai Latvijā, bet arī
pasaulē.

ar dažādiem vārdiem – “bumba”,

Savu karjeru Jānis sāka salīdzinoši

2 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008,
30. maijs /12. jūn.), 36.-41. lpp.
3 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.lv/
lv/raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.-janislusis.id66187/

4 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008,
30. maijs /12. jūn.), 36.-41. lpp.
5 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.lv/
lv/raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.-janislusis.id66187/
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vēlu, ja redzam, cik gadu vecumā
sportisti sāk trenēties šodien. Tagad
bērni pirmos soļus uz sarkanā seguma
sāk jau tad, kad skatiens iet pāri
barjerām un naglenes var sasiet paši.
Pirmo reizi, kā Kandavas skolnieks,
Jānis piedalījās šķēpa mešanas
sacensībās 1957. gada vasarā.
Rezultāts – vien 44,52 metri. Tajā laikā
Jānim bija 18 gadi, tāpēc rezultāts
nebija sajūsmas vērts 6, taču uzvara
Latvijas skolēnu spartakiādē. Pēc
treniņnometnes Lūsis uz sacensībām
netika paņemts, tāpēc nav brīnums, ka
nākamais solis bija Lauksaimniecības
akadēmija. No viņa nestaroja talants,
spēks un prasme, ko varētu gaidīt
no nākamā olimpiskā čempiona. Arī
došanās uz Latvijas Valsts fiziskās
kultūras institūtu (tagad – Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmija)
nebija iedvesmojoša – uzņemšanas
komisijas locekļi apšaubīja jaunā
sportista piemērotību augstskolai7,
un arī lēmums stāties skolā bija tikai
sagadīšanās Rīgā, par kuru Jānis
stāsta: “Nejauši uz ielas, gadījuma
raksturs, varētu teikt, satieku Imantu
Gaili, kas tajā laikā nometnē arī bija,
kas trenēja zēnus. Viņš laikam gribēja
mani izjokot. Saka “Elmārs Krūze”, tas
tajā laikā bija Latvijas čempions un
rekordists, “teica, ka no tevis nekad
šķēpmetējs neiznāks.” Man kā tādam
lauku zēnam tiešām šie vārdi kaut
6 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 98. lpp.
7 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 98. lpp.
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kā ļoti iekrita sirdī. “Ak, šitā te, no manis
nekas nesanāks? Tad paskatīsimies.” Un
šis spīts, kas radās manī, lika man nodot
dokumentus uz Fizkultūras institūtu”.8
Taču labākais bija tas, ka tas jaunajā
sportistā radīja tikai lielāku spītu doties
uz priekšu, nevis padoties. Mūsdienās
tā ir īpašība, kura būtu jāiemācās katram
jaunietim, kas vēlas kaut ko sasniegt,
jo panākumu atslēga ir neatlaidība.
Nepadoties pie pirmajām grūtībām, bet
mācīties no tām un paņemt to, kas var
palīdzēt doties uz priekšu. Jāņa gadījumā
šis apstāklis varēja viņu apstādināt.
Kāpēc mēģināt iespraukties starp
labākajiem šķēpmetējiem, ja viņš nav
ne tuvu tiem šajā brīdī? Jāņa atbilde bija
tajā, ka viņam patika tas, ko viņš dara.
Viņam galvenais bija sportot. Viņš bija
iesācis darbu un redzēja iespēju augt.
Kā stāsts no viņa bērnības, kad, lasot
akmeņus no lauka, viņš redzēja iespēju
ravēt cukurbiešu lauku, lai nopelnītu
kartupeļus. Ar to nepietika – viņš vaicāja,
vai ir iespējams ravēt vēl vienu lauku, lai
nopelnītu vēl vairāk kartupeļu.9 Parasts
stāsts, bet iespējams, ka arī atslēga uz
to, kāpēc Lūsis nonāca tur, par ko sapņo
daudzi sportisti, taču pat ar talantu
nesasniedz. Pēc tā viņa spīts parādās
viscaur viņa karjerā.

Valentīns Mazzālītis augumā
pasīkajam Lūsim izvēlējās
mazāku slodzi nekā citiem
grupas audzēkņiem.10 Jānis neko
neiebilda, bet tas nenozīmē, ka
viņš nesaprata, kas notiek. Viņā
brieda liels apvainojums, taču arī
tas viņu neapstādināja. Tas viņā
rosināja pretreakciju. Kas zina,
kas būtu noticis, ja Mazzālītis pret
viņu attiektos tāpat kā pret citiem
saviem audzēkņiem. Rezultāts
attieksmei – Lūsis redzēja attieksmi
pret viņu un vēlējās to mainīt, tāpēc
trenējās papildus un pa naktīm
krāmēja preču vagonus, pelnīdams
iztiku. Un iztiku viņš pelnīja ne tikai
savam priekam – viņš tā atpalika
no citiem ar atzīmēm, ka nespēja
sākt mācības ar kopmītnēm
vai stipendiju.11 Taču nebija arī
tā, ka Lūsis bija neievērojams –
patiesībā viņš bija īpašs. Treneris
Valentīns Mazzālītis redzēja viņa
garu, redzēja, ka Lūsis ar ārkārtīgu
interesi centās pilnveidot sevi
fiziski.12 Viss tālākais jau ir sarakstīts
vēstures grāmatās, bet pirms tam
gribu minēt vēl vienu Jāņa spītības
piemēru, kas atklāj Jāni – parastais
latviešu puika ar redzējumu par
nākotni un kā to ar laiku sasniegt.

Jau turpinājumam institūtā varēja
būt pavisam cits iznākums. Treneris

Mīlestība. Lauciņš, kurā reti kad

8 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.lv/lv/
raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.-janis-lusis.
id66187/
9 Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 5. lpp.

10 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 98. lpp.
11 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 98. lpp.
12 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.
lv/lv/raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.janis-lusis.id66187/
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Jāņa Lūša zelta
metiens Olimpiādes
spēlēs Mehiko,
1968. gada
16. oktobris.

spējas palīdzēs – sirds kā kaķis iet
tur, kur pašai tīk. Bet arī tur Jānis
ar neatlaidību ieguva to, ko vēlas.
Kāds teiks, ka tam nav nozīmes viņa
sportista gaitās, taču man šķiet, ka
arī šī daļa varēja būt viens no tiem
pakāpieniem, kas palīdzēja viņa
izaugsmē. Pēc pirmās lielās uzvaras
sirdī viņam bija iekritusi Ļeņingradas
meitene. Viņa sapņu meitene –
Elvīra Ozoliņa. Jau 20 gadu vecumā

viņa bija olimpiskā čempione ar izcilu
tehniku. Kā Lūsis pats saka: “Kā lai tāda
meitene nepatīk.” Skatoties filmu par
Latvijas sporta leģendām, parādās
kadrs, kurā Lūsis mūsdienās skatās
uz vecajiem ierakstiem ar Elvīru.
Acīs joprojām dzirkstele, pat patiesa
uguntiņa. Tas tikai izskaidro to dzinuli
viņā iekšā. Arī Jāņa draugs Daumants
Znatnajs atzīst, ka tas stāsts bijis
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romāna vērts.13 Pamazām, pamazām
viņš ieguva Elvīras roku, par spīti tam,
ka gandrīz nemaz nerunāja krieviski
un īstas sarunas ar viņu nemaz
nevarēja izveidot. Tāpat kā visu savu
dzīvi, viņš spēja runāt ar darbiem,
nevis ar vārdiem – jau pēc lielākiem
panākumiem viņš arī spēja pievērst
Elvīras interesi. Rezultātā abi stāv
viens otram blakus – Jānim mugurā
uzvalks, bet Elvīrai – kleita ar puķu
pušķi rokā.
Šis mīlestības stāsts ir ideāls
atspoguļojums tam, kā Jānis virzījās ar
saviem panākumiem – lēni un stabili,
lai sasniegtu labāko. Viņš nebija viena
no tām zvaigznēm, kas ātri uzlēca un
tikpat ātri sadega un izlidoja ārā no
cilvēku atmiņām. Visi sekoja līdzi viņa
ceļam, jo viņš gāja tikai uz priekšu,
nekad neatkāpās.
1961. gada vasarā pēc institūta
beigšanas Lūša rezultāti šķēpa
mešanā sāka augt apbrīnojamā
ātrumā. Viņš sasniedza Latvijas
rekordu, uzvarēja Vissavienības
arodbiedrību spartakiādē, pirmo reizi
aizmeta šķēpu tālāk par 80 metriem.14
Būtu gaidāms, ka pēkšņi būs
sagaidāms tik daudz solījumu no
Jāņa, bet viņš nesolīja. 1962. gada
sezonu viņš veltīšot savu rezultātu
nostabilizēšanai 79-80 metru
13 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.lv/
lv/raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.-janislusis.id66187/
14 Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 7. lpp.
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robežās.15 Šajā brīdī tiesneši un
pretinieki zināja Lūša vārdu.16 Ne tikai
zināja, pat bijās, jo zināja, ka Jānis ir
spējīgs. Ļoti spējīgs.
Katras nākamās sacensības
turpinājās mierīgi – Jānis strādāja un
turpināja izaugsmi. Palo Alto atkal
labākais rezultāts ar 82 metriem un
15 centimetriem. Ar šo brīdi parādās 
vēl viena izcila iezīme viņa raksturā,
kas izveidojusi pasaules slaveno
sportistu – stipri nervi. “Viņš sajūsmā
nelēkāja par veiksmīgu metienu,
nenokāra galvu pēc neveiksmes vai
traumas un nedega stresa ugunīs
pirms izšķiroša metiena. Šķēpa
mešanas sektorā Lūsis mierīgi darīja
to, ko bija apguvis treniņos.”17 Līdz
ar to Jānis 1962. gadā bija padomju
labākais šķēpa metējs.18 Nākamā
uzvara Helsinkos par spīti citādajiem
šķēpiem un nelabvēlīgajiem
laikapstākļiem19, bet arī tur Jānis
neapstājas, dodas tikai uz priekšu,
jo nākamās sacensības bija Eiropas
vieglatlētu meistarsacīkstes. Par
atpūtu nav ne runas. Interesanti arī tas,
ka Jānis nebauda slavu, neskrien pēc
tās – ja bija iespēja, slēpās un mierīgi
trenējās tālu prom no žurnālistiem
un faniem. Parastais latviešu lauku
puisis panākumos nav pazudis, kā
15
16
17
18
19

Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 7. lpp.
Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 7. lpp.
Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 101. lpp.
Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 13. lpp.
Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 14. lpp.
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daudzi to gaidīja.20 Un arī tas liek
saprast perspektīvu par to, ko Jānis
panāca. Viņš galu galā ir cilvēks, viens
no mums, bet viņam bija jāstājas pretī
neiedomājamiem stadioniem, tūkstošu
acu priekšā. Savākt savu ķermeni un
prātu vienā veselumā uz izšķirošo brīdi
ir pats svarīgākais. Bet tā nav problēma
Lūsim. Viņš ieskrienas un met. Ar šādu
tehniku nākamais izcilais sniegums
– viņš Belgradā kļuvis par Eiropas
čempionu. Vēl joprojām kautrējās no
saviem sasniegumiem un nespēja
pierast pie savas sporta slavas.21 Vēl
joprojām neapstādināms, mēnesi
pēc Eiropas čempionāta Lūsis devās
uz dienvidiem, Taškentu – piedalīties
PSRS komandu čempionātā. Jauns
PSRS rekords, kas tikai par 70 cm
atpalika no pasaules rekorda. Un tad
jau pienāca 1963. gads, kurš aprakstīts
tā, ka nav nemaz iespējams saprast,
kā varēja justies Jānis – viņš uzvarēja
19 sacensībās, kurās piedalījās, tajā
skaitā PSRS Tautu III spartakiādē,
Universiādē un pirmsolimpiskajā
nedēļā Tokijā.22 Vienīgā problēma –
nebija redzams tāds progress, kāds bija
redzams Jāņa darbā. Lai arī uzvaras
krita Jāņa uzskaitē kā domino kauliņi,
bija nepieciešama izaugsme. Bet
arī šāds periods bija nepieciešams
viņa karjerā, kas ir tikai likumsakarīgi.
Paliekot virsotnē, nekur citur nebija,

kur iet. Viņš bija uzkāpis gandrīz pašā
kalna virsotnē, no kuras jau viss bija
redzams. Vajadzēja kādu, kas “elpotu
viņam pakausī” vai ietu dažus soļus
pa priekšu, lai viņā atkal aizdegtos
tas spīts, kas viņu stūma uz priekšu
institūtā. Arī pats sportists atzīst, ka
labāk būtu bijis izlamāts – tās būtu
bijušas labas zāles, lai dotos uz
priekšu.23

20 Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 15. lpp..
21 Kehris Ē. Zelta šķēps. Rīga: Liesma, 1970. 18. lpp.
22 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 102. lpp

23 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 102. lpp.
24 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 102. lpp.
25 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 104. lpp

Jānis bija gatavs turpināt, izspiest
no sevis visu iespējamo. Viņi daudz
strādāja ar treneri Valentīnu Mazzālīti,
lai izstrādātu tehniku, kas būtu
atrisinājums labākajiem rezultātiem.24
“1965. gada februārī Lūsis treniņos
šķēpu izmeta 520 reizes – tā bija
puse no visa iepriekšējā gada
normas.”25 Laiku vairs tērēt nevarēja,
bija jākoncentrē spēki tikai šķēpa
treniņiem. Jau atkal publikā bija
neticība Jāņa spēkiem. Interesanti,
cik ļoti sabiedrība ir virzīta uz
rezultātiem, kaut arī Jānis jau vienreiz
bija pierādījis, ka svarīgākais nav
tūlītēji rezultāti, bet pakāpeniska
izaugsme. Bija jāsaprot, ka izcils
rezultāts nebija veiksme, tas bija
ieguldītais darbs. Jā, kādu brīdi Jānim
atkal neveicās, bet tas tikai spodrināja
viņa panākumus nākotnē. 1966. gadā
Lūsis uzvarēja visās 17 sacensībās,
kurās piedalījās – ieskaitot Eiropas
čempionātu Budapeštā. 13. augustā
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Rīgā krita PSRS rekords, bet
7. septembrī beidzot tika sasniegts
kaut kas, ko gaidīja gan līdzjutēji,
gan Jānis ar treneri – tika pārsniegta
90 metru robeža. Krīze bija pārvarēta.
1968. gada 23. jūnijā Somijā Jānis
sasniedza pasaules rekordu –
91,98 metri…26

stāsta, ka tā bija tikai likumsakarīga

Zīmīgi arī tas, ka bija Jāņu vakars.
Kaut kāds spēks jau tomēr arī tajā
enerģijā ir. Iedomājos, kā latvieši paceļ
alus kausus par Jāņa panākumiem.
Latviešu tauta ir ar viņu. Neviens
šajā brīdī pasaulē nav labāks par
Jāni – jauno latviešu puisi. Un tepat
jau arī Mehiko – Latvijai beidzot
pēc 12 gadiem (Ineses Jaunzemes
uzvaras 1956. gadā) bija olimpiskais
čempions.27 Protams, nebija viegli
– medaļa tiešām tika nopelnīta.
Šoreiz Lūsis vairs nevarēja padoties
pie pašas virsotnes, bija jācīnās.
“Esi viens ar šķēpu, laiks apstājies,
telpa nepastāv. Pirmais solis, ātruma
kāpinājums, šķēps guļ rokā, rāvienstrāpīts!”28 Tieši tik īsā mirklī tiek izšķirts
zelta medaļas liktenis - uz kuru valsti
tai būs jādodas. Tieši tik īsā mirklī
Lūsim ir jāparāda tas, kas ar viņu ir
noticis pēdējos gados – katra sviedru
pile, katrs sāpošais muskulis, katra
spīta uguns liesma. Ir! Zelts ceļo pie
Jāņa Lūša, un sapnis – sasniegts. Lūsis

Nākamā cīņa Lūsim priekšā, karjera

26 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 105. lpp
27 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 105. lpp
28 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008,
30. maijs /12. jūn.), 36.- 41. lpp.

reakcija uz sasprindzinājumu. Pēc tam
pat šķēps vairs negrib lidot, kas arī
būtu uzskatāms par zīmi, ka beidzot
viss ir sasniegts, bet maza uguntiņa
iegrūž šķēpu atpakaļ Lūša rokā –
Jorma Kinunens, Somijas sportists,
pārspēja viņa pasaules rekordu.
bija jāturpina.
Viņa karjera ilga vēl 2 olimpiskos
ciklus, un 5 gadus nevienam neļāva
ieņemt viņa vietu pirmajā numurā.29
Arī Kinunens tika uzveikts, kad vēl
divas reizes Lūsis kļuva par Eiropas
čempionu. Viņa panākumu sēriju un
ierakstus augstākajās vietās pamazām
noslēdza Minhenes olimpiskās spēles
1972. gadā, kad atšķirība starp zeltu
un sudrabu bija 2 centimetri.30 Jā, liela
iespēja bija, ka patiesībā Jāņa metiens
bija uzvarošais, bet tas Jāni satrieca
mazāk nekā viņa treneri Mazzālīti. Jānis
kā vienmēr meklēja vainu sevī, nevis
Vācijas tiesnešu mērīšanas prasmē vai
viltībās. Viņam tas vairs nebija tik svarīgi,
viņam vēl bija laiks revanšēties, turklāt
viņš bija ieguvis draugu – zelta ieguvēju
Klausu Volfermani. 31 Turklāt Ļeņingradā
sanāca viņam atspēlēties. 32
29 Latvijas sporta leģendas. Rīga: Apgāds “Arte”, 2007. 103. lpp
30 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008, 30.
maijs /12. jūn.), 36.- 41. lpp.
31 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis. https://ltv.lsm.lv/
lv/raksts/18.02.2016-latvijas-sporta-legendas.-janislusis.id66187/
32 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008, 30.
maijs /12. jūn.), 36.- 41. lpp.

Pēc Olimpiādes spēlēm Lūša
panākumi sāka mazināties, jo, galu
galā, arī pašu labāko sportistu ķermeņi
nespēj pretoties tam, kā iekārtota
daba. Šāds brīdis bija nenovēršams,
taču Lūsis tāpat paspēja uzvarēt
PSRS čempionātā 1976. gadā un iegūt
ceļazīmi uz Monreālas Olimpiādes
spēlēm, taču cīņa par medaļu palika
jaunajiem sportistiem. Daudzi sportisti
būtu aizgājuši pirms tam, lai saglabātu
savu pēdējo rezultātu kā labāko,
bet ne Jānis. Viņam šķēpmešana
nebija rezultāti vien. Viņam tā bija
dzīves daļa, bez kuras pasaule nebija
iedomājama. Tas skaidro arī tālāko
ceļu viņa karjerā – kļuva par treneri.33
Jaunākais sasniegums ir pieminams
kā tas, ka 2014. gadā Jānis kļuva
par pirmo latviešu sportistu, kurš
iekļuvis Starptautiskās Vieglatlētikas
savienības Slavas zālē Monako ar titulu
kā aizvadītā gadsimta izcilākais šķēpa
metējs. Tiesa, sākumā viņš nevarēja
tam kvalificēties, jo viens no kritērijiem,
lai iekļūtu Slavas zālē, bija divas
olimpiskās zelta medaļas, taču Lūsim
bija tikai viena. Atskatoties uz viņa
panākumiem, visiem bija skaidrs, ka
viņa ieguldījums ir mērāms vēl lielākos
apmēros kā divas zelta medaļas.34
33 Ošiņš I. Lūša laikmeta trīs krāsas. Patiesie Stāsti. Nr. 11 (2008, 30.
maijs /12. jūn.), 36.- 41. lpp.
34 Kresa-Katkovska I. Jānis Lūsis - pirmais Latvijas vieglatlēts
Slavas zālē. https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/
cilvekstasti/janis-lusis-pirmais-latvijas-vieglatletsslavas-zale.a107122/ 21.11.2014.
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Jā, panākumi Jānim Lūsim ir milzīgos
apmēros. Viņš pats saka, ka to esot
apmēram divi simti. Saraksts ir garš, un
esmu pieminējusi tikai pašu svarīgāko,
bet mans mērķis nav uzskaitīt tikai
sportista panākumus. Tas viņu var
padarīt par labāko, bet vai tas viņu
padara par spilgtāko simtgadē? Mums
apkārt ir tik daudz informācijas, tik
daudz iedvesmas, ir grūti izšķirt to, kas
ir nepieciešams mūsu pašu izaugsmē,
bet, galu galā, mēs neredzam tos
veiksmes stāstus, kuri ir mums tik tuvu,
tik aizsniedzami. Ja šodien izietu uz ielas
un jautātu cilvēkiem, vai viņi zina Jāņa
Lūša stāstu, tikai vecāka gadagājuma
cilvēki spētu atbildēt, jo, visticamāk, viņi
bija tie, kas, sažņauguši īkšķus dūrēs,
sekoja viņa panākumiem pasaulē. Par
spīti tam es gribu tieši viņa vārdu likt
priekšā vienādības zīmei ar spilgtāko
Latvijas simtgades sportistu.
Jānis ir īsts veiksmes, darba un
neatlaidības stāsts. Viņš kā Latvijas
sportists ir devis Latvijas sportā
panākumus, kurus atcerēsies vēl
vairākas simtgades, un sniedz
iedvesmu visiem topošajiem
čempioniem. Viņš ir tas, kas cēlis ne
tikai rezultātu latiņu šķēpmešanā, bet
devis paraugu tam, kādam ir jābūt
īstam, kaislīgam sportistam. Es ceru,
ka vismaz vienam cilvēkam šis stāsts
modinās tādu pašu dzirksteli, jo, kā
Jānis pierāda, pietiek ar spītību, lai
dotos pretī kļūšanai par vislabāko.
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TOKIJA GAIDA OLIMPIEŠUS –
XXXII OLIMPIĀDES SPĒLES

Jau septiņus gadus pirms sporta
svētkiem tiek noteikta spēļu norises
vieta, kur pulcēsies pasaules labākie
sportisti, lai godīgās sacensībās mērotos spēkiem. Japānas galvaspilsēta
Tokija jau 2013. gada 7. septembrī tika
apstiprināta par XXXII Olimpiādes
spēļu rīkotājpilsētu 125. Starptautiskās
Olimpiskās komitejas sesijā Buenosairesā, Argentīnā. Rīkotājkomiteja darbu
uzsāka 2014. gada 24. janvārī.1
1940. gadā Otrais pasaules karš piespieda apturēt Olimpiādes spēles. Bija
paredzēts, ka tās notiks Tokijā (Japānā), bet pēc tam tika pārplānotas uz
Helsinkiem (Somijā). Spēļu pārcelšana
notika Ķīnas - Japānas kara dēļ. Japānas galvaspilsēta palika bez sava lielākā sporta pasākuma. Lai gan olimpiskās spēles pieredzējušas boikotus,
teroraktus un protestus, tās ne reizi
netika pārceltas. Pasaules vēsturē līdz
šim tika atceltas tikai trīs Olimpiādes
spēles, un visos gadījumos tas notika
kara dēļ. Taču šoreiz miera apstākļos
koronavīrusa straujā izplatība pasaulē
liedza sportistiem paredzētajā laikā
pulcēties Tokijā. XXXII Olimpiādes
spēles tika pārceltas no 2020. gada uz
2021. gadu, un to norise plānota no
23. jūlija līdz 8. augustam, kam sekos
1 About The Tokyo Organising Committee of the Olympic and
Paralympic Games, tokyo2020.org; https://tokyo2020.org/
en/organising-committee/

paralimpiskās spēles no 24. augusta
līdz 5. septembrim.2
Japānai bez 1964. gada Tokijas Olimpiādes rīkošanas ir pieredze arī divu
ziemas olimpisko spēļu organizēšanā
(1972. gadā Saporo un 1998. gadā Nagano), kā arī 2002. gada Pasaules kausa
finālturnīra futbolā rīkošanā kopīgi ar
Dienvidkoreju. Sacensības notiks arī
tādās vietās, kuras jau tika izmantotas
1964. gada spēlēs, bet Tokijas līča zona
ir pilsētas inovatīvā un futūristiskā puse,
kur būs arī pirmais cilvēku veidotais
kanoe slaloma centrs, un pēc spēlēm
šī vieta tiks izmantota ūdenssporta un
brīvā laika pavadīšanas pasākumiem.3
Olimpiskais stadions tika izmantots
kā galvenā Tokijas 1964. gada Olimpiādes spēļu norises vieta. 2019. gada
decembrī tika pabeigta pārbūve, un
stadions tika atjaunots Tokijas Olimpiādes spēlēm. Tajā notiks spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijas,
kā arī sacensības vieglatlētikā un futbola spēles. Kad spēles būs beigušās,
stadions tiks izmantots sporta un kultūras pasākumiem.4
2 Olympic Games Tokyo 2020 will start on 23 July 2021, olympics.com; https://olympics.com/ioc/all-informationabout-the-olympic-games-tokyo-2020-and-covid-19
3 Canoe Slalom paddlers test Tokyo 2020 Olympic Venue,
olympics.com; https://olympics.com/tokyo-2020/en/
games/rst-test-events/canoe-slalom-paddlers-testtokyo-2020-olympic-venue
4 Olympic Stadium, tokyo2020.org; https://olympics.com/
tokyo-2020/en/venues/olympic-stadium

XXXII Olimpiādes spēļu talismans Miraitowa.

Tokijas spēļu talismanu autors Ryo Taniguchi.

Olimpiskais talismans Miraitowa savu
vārdu ieguvis no japāņu vārdiem mirai
– nākotne un towa – mūžība. Talismana vārds tika izvēlēts, lai veicinātu
cerību pilnu nākotni visu pasaules
cilvēku sirdīs.

saglabāja nosaukumā gadskaitli 2020.
Tokijas - 2020 spēļu emblēma ir attēlota uz talismana pieres. Rūpīgi ieskatoties, var pamanīt šaha galdiņu, kuru
veido trīs dažādu izmēru indigo krāsas
taisnstūri, kas pārstāv daudzveidību.

Jau 2017. gada augustā notika talismana konkurss, kurā varēja piedalīties ikviens Japānas iedzīvotājs no
18 gadu vecuma. Tika saņemti 2042
talismana dizainparaugi. Lai noskaidrotu piemērotāko talismanu, notika
balsošana starp Japānas pamatskolu bērniem. Balsošanā piedalījās
205 755 klases no 16 769 skolām. Ilustratora Ryo Taniguchi projekts uzvarēja
ar 109 041 balsīm.5 Spēļu talismani
dekorēti nacionālā stilā “Itimatsu”, šis
dizains tika ieviests mākslā Edo perioda laikā (1603 - 1868). Neskatoties
uz sporta svētku pārcelšanu, spēles

2020. gada 12. martā Olimpijā (Grieķijā)
tika iedegta XXXII Olimpiādes spēļu
uguns, uzsākot lāpas stafeti, kas sakrīt ar laiku, kad Japānā sākas ķiršu
ziedēšanas sezona. Lāpa tika iededzināta tradicionālā veidā, izmantojot
saules starus un parabolisko spoguli.
2020. gada 20. martā lāpa tika pārvesta ar īpašu lidmašīnu “Tokyo 2020 Go”
uz Mijagi prefektūru Japānā, bet sakarā ar epidemioloģisko situāciju pasaulē saistībā ar koronavīrusu Covid-19
lāpas stafete tika pārtraukta. Olimpiādes spēļu lāpas stafetes sauklis ir “Cerības gaismas mūsu ceļā”. 2021. gada
25. martā olimpiskā lāpa atsāka stafeti,
kas apceļos Japānas garumu un pla-

5 Tokyo 2020 mascots, olympics.com; https://education.
tokyo2020.org/en/games/tokyo2020/tokyo2020mascots/
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un parka disciplīna. Sporta alpīnismā uz
vertikālas sienas godalgotas vietas izcīnīs tie sportisti, kuriem pirkstu izturība
būs vislabākā. Par karatē rašanās vietu
dēvē Okinavas salu (Japānā), un kopš
tā laika šis sporta veids ir izplatījies visā
pasaulē. Beisbols un softbols atgriežas
spēļu programmā – pēdējo reizi sacensības bija 2008. gadā Pekinā.8
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LOGO veidots no trīs dažādu izmēru
taisnstūriem, kas attēlo daudzveidību
pasaulē. Gan olimpisko spēļu, gan
paralimpisko spēļu logo emblēmas ir
izgatavotas no vienāda skaita taisnstūriem. Pasaules valstīs ir daudz
dažādu kultūru, kā arī domāšanas
veidu, kas būtiski atšķiras. Logo sevī
ietver vēstījumu “Vienotība dažādībā”.
Olimpiskās un paralimpiskās spēles
XXXII Olimpiādes spēļu logo.

XXXII Olimpiādes spēļu lāpa.

tumu 121 dienā, apciemojot visas
47 Japānas prefektūras.6
Lāpa ir pilnīgi bezšuvju – izgatavota
no vienas metāla loksnes. Lāpas
augšējā daļa veidota tradicionālajā

tiecas veicināt daudzveidību kā ideju,

ķiršu zieda formā. Zeltītā lāpa ir

lai savienotu pasauli. Visi cilvēki ir

71 centimetru augsta un 1,2 kilogramus smaga, tā veidota no alumīnija.7

Lidmašīna “Tokyo 2020 Go” olimpiskās lāpas
transportēšanai.

Tokijas spēlēs notiks sacensības vairākos jaunos sporta veidos, tostarp, –
sērfošanā, sporta alpīnismā, skrituļslidošanā, beisbolā un karatē. Labākie
sērfotāji visā pasaulē atzīmēs sava
sporta veida olimpisko debiju izcilajā
Klusā okeāna piekrastē. Skeitbords
iekļauts ar divām disciplīnām – ielas

Papildus šiem pieciem jaunajiem sporta veidiem Tokijā 2021. gadā būs arī
15 jaunas disciplīnas, jo viens no Starptautiskās Olimpiskās komitejas mērķiem ir veicināt vienlīdzību olimpiskajā
kustībā, palielinot sieviešu pārstāvniecību sportā, piemēram, peldēšanā būs
arī 1500 metru peldējums sievietēm, kā
arī 4 x 100 metru jauktā stafete.

6 Tokyo 2020 Olympic torch, olympics.com; https://olympics.
com/tokyo-2020/en/torch/about/brand-design-torch
7 How to enjoy the Tokyo 2020 Olympic Torch Relay,
tokyo2020.org; https://tokyo2020.org/en/torch/get-in- 8 IOC approves five new sports for Olympic Games Tokyo 2020,
volved/
olympics.com; https://olympics.com/ioc/news/ioc-approves-five-new-sports-for-olympic-games-tokyo-2020

vienlīdzīgi, toties daudzveidība var
mūs šķirt, bet var arī mūs vienot. Ar
savstarpēju cieņu un atbalstu dažādība kļūst par vienotību. Neatkarīgi
no spējām vai invaliditātes mēs esam
vienoti. Toties sporta saviļņojums un
satraukums iedvesmo mūs vēl vairāk
un liek sirdīm visā pasaulē dauzīties
kopā kā vienai.9
Aptuveni 5000 olimpisko medaļu,
kuras tiks pasniegtas uzvarētājiem,
ir izgatavotas no pārstrādātām
9 Tokyo 2020 Logos, tokyo2020.org; https://olympics.
com/tokyo-2020/en/games/emblem/

elektroniskajām ierīcēm – digitālajām kamerām, klēpjdatoriem, spēļu
konsolēm un mobilajiem telefoniem.
Lai gan Japāna nav pirmā, kas iegūst
olimpiskās medaļas no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, tā bija pirmā
reize, kad uzņemošās valsts pilsoņi
aktīvi piedalījās medaļu izstrādāšanas
procesā – ziedojot savas elektroniskās
ierīces kā materiālus medaļām. Zelta
medaļa sver 556 gramus, sudraba medaļa – 550 gramus, bet bronzas medaļa
– 450 gramus. Medaļas līdz spēlēm tiks
glabātas īpašās kastītēs, kuras ir radījuši
Japānas amatnieki, izmantojot gan moderno, gan tradicionālo tehniku.10
Spēļu organizatori un Starptautiskā
Olimpiskā komiteja (SOK) ir apņēmusies
aizvadīt drošas spēles visiem dalībniekiem un Japānas pilsoņiem, balstoties
10 Tokyo 2020 Olympic Medal Design, olympics.com; https://
olympics.com/tokyo-2020/en/games/olympics-medals-design/
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spēļu medaļa.

uz stingriem Covid-19 pretpasākumiem. Olimpiādē sportistiem katru
dienu tiks veikti Covid-19 testi; arī tiem,
kuri ir vakcinējušies. Spēles norisināsies bez ārvalstu apmeklētājiem.
Spēļu dalībnieki, kuri ieceļos Japānā
no citām valstīm, tiks nodrošināti ar
tālruni, kas aprīkots ar dažādām programmām veselības stāvokļa kontrolei
un informācijai.
Tokijas Olimpiādes spēļu bēgļu komandā būs 29 sportisti, no kuriem
seši jau ir piedalījušies pirmajā šādā
komandā 2016. gadā Riodežaneiro.
Desmit sportisti ir bēgļi no Sīrijas, un
citi ir bēgļi no tādām valstīm kā Dienvidsudāna, Eritreja, Irāna, Irāka un
Afganistāna. Viņi startēs zem olimpiskā karoga un atklāšanas ceremonijā
iesoļos kā otrie aiz Grieķijas. “Viņi
šovasar sūtīs spēcīgu solidaritātes un
cerības vēstījumu pasaulei, tādējādi
radot papildu izpratni par vairāk nekā
80 miljoniem pārvietoto cilvēku visā

pasaulē,” teikts SOK paziņojumā. Sportisti tika izvēlēti pēc viņu sportiskajiem
sasniegumiem un viņu bēgļa statusa, ko
apstiprina Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu aģentūra (UNHCR).11
2021. gada 23. jūlijā XXXII Olimpiādes
spēļu atklāšanas ceremonijā Jaunajā
nacionālajā stadionā Tokijā Japānas
imperators Naruhito un Starptautiskās
Olimpiskās komitejas prezidents Tomass
Bahs sveiks dalībniekus no 206 valstīm.
Pirmo reizi vēsturē Latvijas olimpiskajai
un paralimpiskajai komandai būs vienota vizuālā identitāte, kas prezentēs
Latviju ar vizuāli piesaistošiem sportistu
tērpiem.
Lai ikvienam Latvijas sportistam Tokijā
izdodas sasniegt savu vislabāko rezultātu!
11 Bēgļu komanda Tokijā būs gandrīz trīs reizes lielāka nekā Riodežaneiro spēlēs, sporta centrs.com; https://sportacentrs.
com/tokija_2021/08062021-beglu_komanda_tokijas_speles_bus_gandriz

Olimpiskās izglītības plakātus skatīt: www.loa.lv

Veiksmi un panākumus

LATVIJAS
SPORTISTIEM !

