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Olimpiskās spēles tradicionāli aizsākas ar 
olimpiskās liesmas iedegšanu Olimpijā, kas 
simboliski savieno Antīkās olimpiskās spēles ar 
mūsdienu spēlēm. Saņemot ielūgumu piedalīties 
Pekinas ziemas olimpisko spēļu liesmas iedegšanas 
ceremonijā 2021. gada 18. oktobrī, jutos lepns būt 
kopā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) 
prezidentu Tomasu Bahu, Grieķijas prezidenti 
Katerinu Sakellaropulu, vairāku valstu sporta dzīves 
vadītājiem, olimpiešiem un citām sporta pasaulē 
populārām personībām.

Teatralizētajā inscenējumā zem zilajām debesīm 
olimpisko liesmu izliektā spogulī no saules stariem 
iededza Hēras tempļa priesterienes lomā iejutusies 
aktrise Ksanti Georgiu. SOK prezidents Tomass 
Bahs savā uzrunā aicināja respektēt olimpiskās 
spēles kā politiski neitrālu vidi, kas pulcē visas 
pasaules sportistus mierpilnām sacensībām un 
palīdz pasaulē būvēt tiltus un pārvarēt dažādās 
domstarpības. 

Neskatoties uz politiskajām nesaskaņām un 
epidemioloģisko situāciju pasaulē, līdz ar liesmas 
iedegšanu ir sācies spēļu gaidīšanas laiks un visas 
pasaules labākie sportisti tiek gaidīti 2022. gada 
februārī Pekinā. 

2021. gadā Latvijas olimpiskajā vēsturē tika ierakstīti 
pieci jauni medaļnieku vārdi – Agnis Čavars, Edgars 
Krūmiņš, Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris Miezis un 
Artūrs Plēsnieks. Lai Latvijas komandai starts Pekinā 
vēl veiksmīgāks nekā 2008. gadā  un lai mūsu 
olimpiskā ģimene kļūst jauniem olimpiskajiem 
čempioniem bagātāka!

Ivans KLEMENTJEVS

olimpiskais čempions,
Latvijas Olimpiskās akadēmijas 
prezidents
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Lai ikvienam Latvijas sportistam Pekinā izdodas 

sasniegt savu vislabāko rezultātu!
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XXIV ziemas olimpisko spēļu 
pirmais lāpnesis Joannis Antoniou. 
Antīkais olimpiskais stadions, 
Olimpija, 2021. gada 18. oktobris



Antra GULBE 

LOA 
izpilddirektore

UN ATKAL – PEKINA  
(2008; 2022)

Olimpiskā liesma Tokijā tika iz-

dzēsta 2021. gada 8. augustā, taču 

jau pavisam drīz – 2022. gada 

4. februārī tā iemirdzēsies atkal. 

Mūsu sportistu sasniegtais Tokijā 

vienoja, saviļņoja un aizkustināja 

ikvienu. Paldies sportistiem un 

treneriem par emocijām, – prie-

cājāmies par sportistu panāku-

miem, pārdzīvojām viņu vilšanos 

un grūtības! 

Varētu šķist, ka divas medaļas 

nav daudz, bet, skatoties uz To-

kijas Olimpiādes spēlēs iespēto, 

kopumā Latvijas delegācijas star-

tu varam vērtēt ļoti pozitīvi. Lat-

vijas 3x3 basketbola komandas 

spēlētājus – Agni Čavaru, Edgaru 

Krūmiņu, Kārli Paulu Lasmani un 

Nauri Miezi uzreiz pēc izcīnītās 

zelta medaļas teju katrs lika vienā 

teikumā ar vārdu “varoņi”, kuri  iz-

cīnīja pirmo olimpisko čempionu 

titulu 3x3 basketbolā un cetur-

to zelta medaļu neatkarīgajai 

Latvijai Olimpiādes spēlēs (2000. 

gadā – Igors Vihrovs, 2008. un 

2012. gadā – Māris Štrombergs). 

Mūsu svarcēlāja Artūra Plēsnieka 

bronzas medaļa kļuva par patīka-

mu pārsteigumu, uzstādot Latvi-

jas rekordu grūšanas disciplīnā un 

vēlreiz apliecinot latviešu spēku 

tieši šajā svarcelšanas elementā.

Dziedātājs Rolands Ūdris savā 

dziesmā dzied: “Pekinā ir auksti. 

Pekinā snieg sniegs”. Kā izskaid-

ro dziesmas autors, “Pekinā ir 

auksti” ir īss kurss Ķīnas vēsturē, 

kultūrā un politikā: “Mao Dze-

duna laikā Ķīnā bija aizliegtas 

operas, teātra izrādes un kultūras 

izklaides; visas iepriekšējos gados 

sarakstītās grāmatas tika sade-

dzinātas; lasīt bija atļauts tikai 

vienu – Mao grāmatu. Atļautas 

bija tikai militārās operas, militā-

rās teātra izrādes un tikai viena 

dziesma, kuras piedziedājums 

skan: “Austrumi sārtojas, un saule 

lec, Virs Ķīnas parādās Mao.” Pēc 

vairāk nekā 20 gadus ilgušā Ķīnas 

pilsoņu kara 1949. gada 1. oktobrī 

Mao pasludināja Ķīnas Tautas 

Republiku. Lai sasniegtu savus 

mērķus, Mao vairākas reizes 

organizēja kampaņas, kuras gan 

parasti beidzās ar katastrofāliem 

rezultātiem. “Lielais lēciens uz 

priekšu” beidzās ar badu, no kā 

mira apmēram 30 miljoni cilvēku, 

savukārt Kultūras revolūcija – ar 

gandrīz pilnīgu Ķīnas tradicionā-

lās kultūras sagrāvi.”

Neskatoties uz neveiksmīgajām 

Mao laika kampaņām, mūsdienu 

Ķīna ir kļuvusi par vienu no no-

zīmīgākajām un ietekmīgākajām 

pasaules valstīm.

Aizvadītas pēc kārtas jau otrās 

spēles Āzijā (2018. gadā –  

Phjončhana, 2021. gadā – Tokija) 

un Pekina (angļu val. – Beijing; 

ķīniešu val. – 北) gatavojas 

ziemas forumam 2022. gada feb-

ruārī. Sarīkot tik grandiozus pasā-

kumus mūsdienās ne katra pilsē-

ta ir spējīga nedz finansiāli, nedz 

arī infrastruktūras un iedzīvotāju 

atbalsta ziņā. Āzijas metropoles to 

var, pat pandēmijas laikā.

2022. gada ziemas olimpiskās 

spēles jeb XXIV ziemas olimpis-

kās spēles norisināsies Pekinā 

(Ķīna). Olimpiskās spēles orga-

nizēs Starptautiskā Olimpiskā 

komiteja (SOK) un Ķīnas Olim-

piskā komiteja. Norises vieta tika 

paziņota 2015. gada 31. jūlijā  

128. SOK sesijā Kualalumpurā 

(Malaizija), kur balsojumā par 

spēļu rīkošanu Pekina apsteidza 

Almati (Kazahstāna). Pasaules 

lielākā nācija ir gatava sarīkot arī 

ziemas sporta veidu globālo foru-

mu. Pekina kļūs par pirmo pilsētu, 

kas rīkojusi spēles gan vasaras, 

gan ziemas sporta veidos –  

2008. gadā Pekinā notika  

XXIX Olimpiādes spēles. 

2008. gadā Pekinā Latviju 

pārstāvēja 47 sportisti 11 sporta 

veidos un izcīnīja pilnu medaļu  

komplektu. Māris Štrombergs 

kļuva par spēļu vēsturē pirmo 

olimpisko čempionu BMX riteņ-

braukšanā, Ainārs Kovals – par 

vicečempionu šķēpa mešanā, bet 
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Viktors Ščerbatihs, cīnoties par 

zeltu, pārpratuma dēļ bija spiests 

samierināties ar bronzas medaļu.

XXIV ziemas olimpiskās spēles 

notiks no 2022. gada 4. līdz  

20. februārim, pulcējot vairāk 

nekā 3000 ziemas sporta veidu 

pārstāvju no aptuveni 100 valstīm, 

lai sadalītu 109 medaļu kom-

plektus 15 sporta veidos. Spēļu 

programmā tiks iekļautas septi-

ņas jaunas disciplīnas – vīriešu un 

sieviešu Big air frīstails, sieviešu 

monobobslejs, jaukto komandu 

sacīkstes frīstaila slēpošanā, 

tramplīnlēkšanā un snovborda 

kross, kā arī jaukto komandu sta-

fete šorttrekā. Šī būs pirmā reize 

kopš 1992. gada, kad Olimpiādes 

spēles un ziemas olimpiskās spē-

les notiks viena gada ietvaros.

2021. gada februārī, saņemot 

ielūgumu Latvijas komandas 

dalībai Pekinas spēlēs, Latvijas 

Olimpiskās komitejas (LOK) pre-

zidents Žoržs Tikmers cerēja uz 

vairāk nekā 60 Latvijas sportistu 

dalību 13 sporta veidos.  Īpaši – 

uz Latvijas hokeja valstsvienības 

atgriešanos olimpiskās komandas 

sastāvā.

Un cerības piepildījās – 29. au-

gustā Rīgā Latvijas hokeja valsts-

vienība saspringtā spēles galotnē 

ar 2:1 izšķirošajā kvalifikācijas 

spēlē uzvarēja Francijas izlasi un 
nopelnīja ceļazīmi uz 2022. gada 
Pekinas ziemas olimpisko spēļu 
turnīru labāko 12 pasaules hokeja 
komandu vidū. 

Latvijas hokeja izlase ir piedalīju-
sies četrās ziemas olimpiskajās 
spēlēs pēc kārtas – 2002. gadā – 
Soltleiksitijā, 2006. gadā – Turīnā, 
2010. gadā – Vankūverā un  
2014. gadā – Sočos, bet uz Phjon-
čhanu 2018. gadā netika, kvalifi-
kācijas turnīrā zaudējot Vācijai.

Latvijas hokejisti Pekinas olimpis-
ko spēļu C grupas turnīrā spēlēs 
ar Somiju, Zviedriju un Slovākiju, 
turnīru sākot ar maču pret Zvied-
riju 10. februārī plkst. 12.10  
(plkst. 6.10 pēc Latvijas laika).

Emblēma
Mākslinieka Lin Cunzhen izstrā-

dātajā Pekinas – 2022 emblēmā ir 

apvienoti ķīniešu tradicionālie un 

mūsdienu kultūras elementi, kā 

arī iezīmes, kas iemieso ziemas 

sporta veidu kaislību un vitalitāti.

Iedvesmojoties no ķīniešu 

rakstzīmes 北 – “ziema”, emblēma 

atgādina slidotāju un slēpotāju. 

Plūstošais lentei līdzīgais motīvs 

starp tiem simbolizē rīkotājvalsts 

slīdošos kalnus, olimpisko spēļu 

norises vietas, slēpošanas trases 

un slidotavas. Tas arī norāda uz 

faktu, ka spēles sakritīs ar ķīniešu 

Jauno gadu.

Zilā krāsa emblēmā simbolizē 

sapņus, nākotni un ledus un 

sniega tīrību, savukārt sarkanā un 

dzeltenā – Ķīnas valsts karoga 

krāsas – simbolizē kaisli, jaunību 

un vitalitāti.

Pekinas ziemas olimpisko spēļu 

moto – “Vienoti kopīgai nākot-

nei”.

Moto atspoguļo spēļu spēku, lai 

pārvarētu globālos izaicinājumus 

kā kopienai ar kopīgu cilvēces 

nākotni. Šie vārdi atspoguļo ne-

pieciešamību pasaulei sadarboties, 

lai panāktu labāku rītdienu, jo īpaši, 

ņemot vērā grūtības, ar kurām jāsa-

skaras Covid-19 pandēmijas laikā.

“Vienoti kopīgai nākotnei” demons-

trē vienotību un kolektīvus centie-

nus, iemiesojot olimpiskās kustības 

pamatvērtības un vīziju, kā arī mērķi 

tiekties pēc pasaules vienotības, 

miera un progresa. Devīzē tika 

ņemtas vērā arī paralimpisko spēļu 

galvenās vērtības, jo īpaši to loma 

iekļaujošākas sabiedrības veidošanā.

Moto tika izvēlēts konkursā no 

2020. gada maija līdz septembrim, 

apkopojot 79 priekšlikumus no 

Ķīnas universitātēm.

Olimpiskās liesmas tradīcija aizsā-

kās 1928. gadā pirms Amsterdamas 

Olimpiādes spēlēm, kad olimpisko 

liesmu pirmo reizi iededza izliektā 

spogulī no saules stariem Senajā 

Olimpijā Hēras tempļa drupās. Bet 

liesmas stafeti pirmo reizi ievie-

sa 1936. gadā nacistiskās Vācijas 

ideologi pirms Berlīnes Olimpiādes 

spēlēm. Pēc Otrā pasaules kara 

olimpiskās liesmas stafete kļuva 

par olimpisko spēļu neatņemamu 

sastāvdaļu.

Pekinas ziemas olimpisko spēļu 

liesmas iedegšanas ceremonijā  

2021. gada 18. oktobrī Olimpijā 

(Grieķijā) Starptautiskās Olimpiskās 

komitejas prezidents Tomass Bahs 
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Izgatavota no oglekļa 
šķiedras materiāliem, 
lāpa ir viegla, izturīga pret 
augstām temperatūrām un 
galvenokārt tiek darbināta 
ar ūdeņradi (un līdz ar to 
ir bez kaitīgām emisijām), 
kas atbilst Pekinas spēļu 
organizācijas komitejas 
centieniem izveidot “zaļas un 
augstu tehnoloģiju spēles”.

Lāpas dizains ir pilns 
dinamisma un vitalitātes, – 
spirālveida konstrukcija, kura 
atgādina plīvojošu lenti, kurā 
atrodas olimpiskā uguns. 
2022. gada Pekinas spēļu 
emblēma atrodas lāpas 
vidusdaļā, savukārt virpuļojošā 
sarkanā līnija uz tās korpusa 
attēlota kā līkumotais Lielais  
Ķīnas mūris, slēpošanas 
trase un cilvēces nerimstošā 
tiekšanās pēc gaismas, miera 
un izcilības.

Lāpas pamatkrāsas – 
sarkanā un sudraba – 
ledus un uguns 
metaforas, kas 
simbolizē to, kā lāpa 
ienesīs “gaismu un 
siltumu ledus un sniega 
pasaulē”. 

2022. gada spēļu lāpas dizains 
godina olimpisko mantojumu 
Ķīnas galvaspilsētā, veidojot 
līdzīgu dizainu kā 2008. gada 
Olimpiādes spēļu lielajai 
lāpai, kas izskatījās kā milzīgs 
tīstoklis.

Lāpas dizains tika 
izvēlēts globālā 
konkursā no  
182 pieteikumiem.

uzrunā pirms liesmas iedegša-

nas aicināja respektēt olimpiskās 

spēles kā politiski neitrālu vidi, kas 

visas pasaules sportistus pulcē 

mierpilnām sacensībām un palīdz 

pasaulē būvēt tiltus un pārvarēt 

dažādas domstarpības. 

Olimpiskā lāpa ir jebkuru spē-

ļu ikoniska sastāvdaļa, ar savu 

lāpas dizaina unikālo pieskārienu. 

2022. gada Pekinas lāpa ar nosau-

kumu “Lido” (angļu val.– Flaying; 

ķīniešu val. –北北  Fei Yang) nav izņē-

mums.

“Izmantojot vienu un to pašu krāsu 

kombināciju un kopīgojot līdzīgus 

mākslinieciskos elementus ar 

2008. gada lāpu, mūsu mērķis ir 

sniegt pasaulei labvēlīgus sveicie-

nus, kā to darījām vasaras spēlēs, 

un demonstrēt Pekinas bagātīgo 

olimpisko kultūru”, norāda lāpas 

dizainers Li Dzjanje (Li Jianye).

Olimpiskās lāpas stafetes laikā būs 

apskatāma unikāla lāpas iezīme, – 

lāpas nesēji varēs apmainīties ar 

liesmu, savienojot abas lāpas caur 

“lentes” konstrukciju, kas simbolizē 

Pekinas –  2022 vīziju “veicināt sav-

starpēju sapratni un cieņu starp 

dažādām kultūrām”.

Pandēmija arvien sarežģī situāciju 

pasaulē, bet pasaules sabiedrība 

ir spējusi atrast risinājumus, lai 

olimpiskās spēles varētu notikt 

arī šajos izaicinošajos apstākļos. 
Olimpiskās lāpas stafetē Ķīnā Co-
vid-19 dēļ ir paredzētas izmaiņas 
sākotnējā plānā, tomēr atteikties 
no olimpiskās liesmas izrādīšanas 
organizatori negrasās. Pekinas vi-
cemērs un spēļu rīcības komitejas 
izpildviceprezidents Džans Dzjaņ-
duns uzrunā, sagaidot olimpisko 
lāpu Pekinā, par galveno prioritāti 
olimpisko spēļu norisē nosauca 
visu dalībnieku veselību un dro-
šību. Lai neradītu papildu epide-
mioloģiskos riskus, Pekinas spēļu 
olimpiskās lāpas stafete risināsies 
kompaktākā formātā. Olimpiskā 
liesma sākotnēji izlikta apskatei pie 
Olimpiskā torņa netālu no Nacio-
nālā stadiona, pēc tam apceļos 
valsti, lai vairotu iedzīvotāju interesi 
par spēlēm. 

Video par XXIV ziemas olimpisko spēļu lāpu
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Norises vietas
Pekinas spēļu rīkotāji izmantos 

vienpadsmit 2008. gada Olimpiā-

des spēļu arēnas, kurās spēko-

sies hokejisti, ātrslidotāji, daiļsli-

dotāji, šorttrekisti. Pekinā startēs 

arī frīstailisti un snovbordisti 

lēcienos, pārējie savu olimpisko 

sapni izbaudīs divās citās vietās 

– 90 km attālajā Jaņcjinā spēko-

sies renes sporta veidu pasaules 

labākie braucēji, un slēpošanas, 

biatlona, snovborda un tramplīn-

lēkšanas sacīkstes risināsies no 

Pekinas centra 220 kilometrus 

attālajā Džandzjakou. Līdz ar to 

spēlēs būs trīs olimpiskie ciemati.

Jaunā Jaņcjinas trase renes 

sporta veidu pārstāvjiem ir visga-

rākā, un tā ir otrā trase pasaulē 

ar apļa jeb spirāles virāžu. Trase 

Medaļas
Pekinas ziemas olimpisko spēļu 

medaļas ar nosaukumu “Tong 

Xin”, kas nozīmē “Kopā kā viens”, 

dizainā iekļautās zīmes izceļ 

sportistu panākumu nozīmību un 

ir veidotas ķīniešu tradicionālās 

kultūras kontekstā. 

Olimpiskajā medaļā atainotie 

pieci koncentriskie apļi iemieso 

ķīniešu filozofijas sludināto debe-

sastāv no 16 virāžām, vertikā-

lais kritums –  121 metrs, trases 

garums no augšas līdz finišam – 

1615 metru. Trasi projektēja Štut-

gartes arhitektu birojs ”Deyle”, kas 

savulaik izstrādāja gan pasaulē 

pirmo mākslīgā ledus trasi Kē-

nigszē, gan vēlāk Īglsā, Vinter-

bergā un Oberhofā, olimpiskās 

trases Sarajevā un Čezanā, arī 

trases beigu daļu Phjončhanā.

Bez sportistiem Latviju Peki-

nas ziemas olimpiskajās spēlēs 

pārstāvēs arī uzņēmuma “We 

build parks” komanda, kura 

olimpiskajām spēlēm gatavos 

frīstaila slēpošanas un snovborda 

trases. Latvijas uzņēmums savā 

jomā izcīnījis vietu starp pasaules 

līderiem un olimpisko sniega trasi 

būvēs jau otro reizi.

su, zemes un cilvēku harmoniju. 

Koncentrisko apļu fonu veido 

stilizēta mākoņu un sniegpārsliņu 

faktūra. 

Medaļas aversā iegravēts piecu 

olimpisko apļu logo, ko aptver 

pilns Pekinas spēļu nosaukums 

angļu valodā. Savukārt medaļas 

reversā iegravēts Pekinas spēļu 

logo ar pilnu spēļu nosaukumu 

ķīniski. Reversā redzami arī apļi, 

uz kuriem izvietoti 24 punkti, kas 

norāda ziemas olimpisko spē-

ļu kārtas numuru un līdzībā ar 

zvaigžņu karti atgādina sportistu 

centienus spoži spīdēt un gūt 

izcilus panākumus.

Medaļas dizaina pamatā ir ķīniešu 

senās juveliermākslas priekšmets 

– nefrīta disks ar caurumu centrā.

Nefrītu ķīniešu kultūrā uzskata 

par īpaši vērtīgu, tādēļ medaļā ir 

pausta cieņa godalgu izcīnījuša-

jam sportistam. 
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Medaļas galvenais dizaina autors 

Hans Hai, kurš līdzdarbojās arī 

2008. gada Pekinas Olimpiādes 

spēļu godalgu tapšanā, akcentē: 

“Kad sportisti paņems medaļu ro-

kās, viņi uzreiz pieskarsies Ķīnas 

kultūrai. Ja viņi rūpīgi ieskatīsies, 

tad pamanīs mākoņu un snieg-

pārslu rakstu augšpusē un zvaig-

žņu rakstus medaļas otrā pusē.”

Medaļas papildinās zīda lentītes 

ar ieaustiem sniegpārsliņu raks-

tiem, olimpisko apļu un Pekinas 

spēļu grafiskajiem elementiem. 

Lentītes būs sarkanas, lai norādītu 

uz saikni ar ķīniešu Jauno gadu, 

kura ceturtajā dienā sāksies olim-

piskās spēles. 

Medaļas zili lakotā kārbiņa iz-

gatavota no bambusa, kas ir ļoti 

izturīgs augs un ķīniešu kultūrā 

iemieso dižciltību.

Epidemioloģiskā drošība
Ķīnā savulaik sākās Covid-19 

pandēmija, un paši ķīnieši pret to 

izturas ļoti nopietni. Trīs galvenie 

elementi epidemioloģiskās drošī-

bas vadlīnijās ir prasība vakcinē-

ties, visu dalībnieku nošķiršana no 

ārpasaules iekšējā drošības lokā, 

kā arī regulāra Covid-19 testu 

veikšana ik dienu. 

Starptautiskā Olimpiskā komiteja 

atbalsta spēļu rīkotāju plānus 

drošai spēļu norisei, kas izstrādāti 

lielajām uz tām liktajām cerībām, 

Pekinas Olimpiādes spēles nav 

devušas ievērojamas pārmaiņas 

Ķīnas cilvēktiesību politikā, jo 

starptautiskajai sabiedrībai nav 

pietiekamas ietekmes uz valsts 

iekšpolitiku.

Ķīnas attiecības ar Rietumiem nav 

vienkāršas, un atsevišķos brīžos 

ir vērojami saspīlējumi, kas izraisa 

dažādus kritiskus politiķu izteiku-

mus abās nometnēs. Pekina bieži 

vien kritizēta par cilvēktiesību 

pārkāpumiem, un tas ir kļuvis par 

iemeslu, kādēļ izskan aicinājumi 

spēles boikotēt. Cilvēktiesību aiz-

stāvji kritizēja Starptautisko Olim-

pisko komiteju  (SOK) par spēļu 

rīkošanu Pekinā, jo Ķīna apsūdzē-

ta nopietnos pārkāpumos pret 

uiguru minoritāti un vēršanos pret 

demokrātijas aizstāvjiem Honkon-

gā. Uiguri ir Ķīnas ziemeļrietumu 

reģiona Siņdzjanas pamatiedzī-

votāji, tjurku etniskā grupa un gal-

venokārt musulmaņi. Jau gadiem 

ilgi komunistiskās Ķīnas valdība 

apsūdzēta par uiguru apspiešanu, 

taču Pekina savu rīcību pamato ar 

terorisma draudu un separātisma 

novēršanu. Pēdējās desmitgadēs 

Siņdzjanā uz dzīvi apmetušies 

daudz etnisko ķīniešu no ci-

tiem Ķīnas reģioniem, un uiguri 

vairs nav Siņdzjanas iedzīvotāju 

vairākums. SOK kritiku noraidīja, 

paskaidrojot, ka nav tās spēkos 
atrisināt jautājumus, kas nav pa 
spēkam pat lielākajām starp-
tautiskajām organizācijām. Pret 
Pekinas olimpisko spēļu boiko-
tu iebildumus paudusi arī ASV 
Olimpiskā komiteja, uzsverot, ka 
sportisti nav jāizmanto kā “politis-
kie bandinieki”. 

Atskatoties senākā vēsturē, 
jāatceras, ka 1980. gadā 66 valstis 
pēc ASV iniciatīvas boikotēja 
Maskavas Olimpiādes spēles. To-
reiz šādi tika reaģēts uz Padomju 
Savienības iebrukumu Afganistā-
nā. Austrumu bloka 14 valstis uz 
to atbildēja, 1984. gadā boikotē-
jot Losandželosas Olimpiādes 
spēles. Šis boikots pārvilka svītru 
arī daudzu Latvijas sportistu 
cerībām, tajā skaitā, – Uļjanas 
Semjonovas,  Ivana Klementjeva, 
Afanasija Kuzmina cerībām.

sadarbībā ar Ķīnas varas iestā-

dēm un starptautiskiem veselības 

speciālistiem.

Pārvietošanās starp olimpiska-

jiem objektiem sportistiem un 

citām spēļu norisēs iesaistīta-

jām personām neatkarīgi no to 

uzturēšanās ilguma Ķīnā būs 

atļauta tikai ar speciāli paredzētu 

transportu.

Ieceļot Pekinā būs atļauts tikai ar 

tiešajiem reisiem bez lidmašīnas 

nosēšanās kādā citā Ķīnas pilsētā. 

Sportistiem ieteikts pamest Ķīnu 

48 stundu laikā pēc dalības savās 

sacensībās, taču sportisti drīkstēs 

turpināt uzturēties drošības “bur-

bulī”, ja vēlēsies piedalīties spēļu 

noslēguma ceremonijā. 

Visas Covid-19 vakcīnas, ko atzi-

nusi Pasaules Veselības organi-

zācija vai nacionālās pārraudzības 

iestādes, atzīs arī olimpisko spēļu 

organizatori.

Organizatori plāno Pekinas spēles 

rīkot ar skatītājiem tribīnēs, taču 

sacensību arēnās ielaidīs tikai 

Ķīnā dzīvojošus līdzjutējus. 

Spēles un politika
2008. gadā notika Pekinas Olim-

piādes spēles, kuru rīkošanas 

tiesības tai tika piešķirtas ar noru-

nu, ka tā veiks uzlabojumus savā 

cilvēktiesību politikā. Par spīti 

Lai  2022. gada ziemas olimpiskās 

spēles veiksmīgas ikvienam Latvi-

jas sportistam!  
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ES MĪLU TEVI,  
SNIEGS AIZ LIELĀ MŪRA

Esmu sajūsmināta, ka Latvijas delegācija dosies 
uz Pekinu, lai piedalītos 2022. gada ziemas 
olimpiskajās spēlēs un paralimpiskajās spēlēs. 
Kā autentiska pekiniete, kura dzīvo Rīgā, esmu 
priecīga jūs iepazīstināt ar savu dzimto pilsētu.

Pekina platības ziņā aizņem aptuveni 1/4 Latvijas 
teritorijas. Senāk arī angļu valodā tā bija pazīstama 
kā Pekina, bet šodien, palielinoties ķīniešu valodas 
un kultūras ietekmei visā pasaulē, ķīniešu valodas 
tradicionālā dialekta ietekmē tā ir pārdēvēta 
par Beidžingu. Cilvēkus, kuri  bijuši Pekinā, dziļi 
iespaido Aizliegtās pilsētas, Vasaras pils, hutunu  
un sihejuaņu kultūras dārgumi, tāpēc par tiem 
šoreiz vairāk nestāstīšu. 2022. gada 4. februārī, 
atzīmējot XXIV ziemas olimpisko spēļu oficiālo 
atklāšanu, tiks iedegta Pekinas olimpisko spēļu 
galvenā lāpa. 

Pekinas ziemas olimpiskās spēles notiks gan 
jaunās, gan jau esošās, 2008. gada Olimpiādes 
spēļu,  sacensību norises vietās. Pekinai ir īpašs 
statuss olimpisko spēļu vēsturē, un tā kļūs par 
pirmo olimpisko spēļu pilsētu, kurā ir notikušas 
gan Olimpiādes spēles, gan ziemas olimpiskās 
spēles. Norises vietas atrodas Pekinas centrā, 
Jaņcjinā un Džandzjakou. 

Marija DŽAN, 

māksliniece –  
arhitekte (Ķīna) Tā kā Latvija atrodas Ziemeļaustrumeiropā, dabiskajai videi 

augstos platuma grādos ir priekšrocība kļūt par spēcīgu 
valsti ziemas sporta veidos. Pekinā apkures sezona nav gara. 
Tradicionāli ziema galvenokārt ir sevis izklaidēšanai un ledus 
spēlēm. Atceros, manā bērnībā katrā mājsaimniecībā bija 
paštaisīta ledus trase. Tika spēlētas spēles upēs, ezeros vai citās 
vietās ar ūdeni. Ķīnā pēdējos gados ir pastiprinājusies ziemas 
sporta veidu popularizēšana, uzbūvēti daudzi profesionāli ledus 
un sniega stadioni, kā arī strauji uzlabojies kopējais valsts sporta 
līmenis!

Jau iepriekš tik daudz ir teikts, ka pats priecīgākais ir tas, 
ka Pekinas ziemas olimpiskās spēles tuvojas vienlaikus ar 
tradicionālo ķīniešu Jauno gadu! Parasti Pavasara festivālā 
visur notiek ļoti rosīgi gadatirgi: tikšanās ar draugiem, izrāžu 
skatīšanās, iepirkšanās, uzkodu degustācijas... viss ir pieejams. 
Starp citu, ķīniešiem patīk Jaungada apsveikumi lunārā 
Jaunā gada laikā. Tagad tas ir kļuvis par “WeChat” Jaungada 
apsveikumu un “WeChat” sarkano aplokšņu izplatīšanu (laimīgā 
nauda). “Sarkano aplokšņu ķeršana” ir kļuvusi populāra ikvienam. 

No labi zināmās ķīniešu tautasdziesmas “Es tevi mīlu, sniegs aiz 
Lielā mūra” – līdz slavenajam teicienam: “Tas, kuram neizdodas 
sasniegt Lielo Mūri, nav varonis”. Lai ieraudzītu Lielo Mūri klātie-
nē, daudzi cilvēki, kuri ceļo uz Pekinu un ziemeļu reģionu, vēlas 
to sasniegt. Lielais Mūris atrodas netālu no Jaņcjinas, 2022. gada 
ziemas olimpisko spēļu otras norises vietas. Ziemas temperatū-
ra vietējā kalnu reģionā ir zemāka nekā Pekinas pilsētas teritorijā, 
un tā tradicionāli ir lieliska vieta, kur vērot ledus ūdenskritumu. 
Jaņcjinas olimpiskais ciemats ir veidots Ķīnas ziemeļu dzīvojamo 
ciematu stilā. Nacionālajā Kalnu slēpošanas centrā ir septiņas 
slēpošanas trases, kas var uzņemt 8000 skatītāju. 

Šeit es izmantoju tradicionālo ķīniešu vēlējumu Latvijas 

sportistiem: mieru un laimi, bieži labas ziņas!
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Labprāt pastāstīšu par diviem jaukiem spēļu talismaniem: 
“Bing Dwen Dwen” un “Shuey Rhon Rhon”.

Dwen Dwen nozīmē godīgs, veselīgs, 

dzīvs un jauks. Ledus, tīrības un spēka 

simbols, – tas ir ziemas olimpisko spēļu 

raksturojums. Tas atbilst pandas kopē-

jam tēlam un simbolizē ziemas olimpis-

ko spēļu sportistu vitālo ķermeni, izturī-

bu un iedvesmojošo olimpisko garu. 

“Shuey Rhon Rhon” izmanto laternas kā 

prototipus projektēšanai un radīšanai, pau-

žot pasaules civilizācijas mainīšanos, sav-

starpēju mācīšanos, harmoniskas attīstības 

koncepciju un iemieso paralimpisko spor-

tistu cīņassparu un ideju par paralimpiska-

jām spēlēm, kas iedvesmo pasauli.

Starp citu, šeit iepazīsit Jaņcjinas tradicionālo tautas uzkodu “Huo Shao”. 
Ceptā kviešu kūka ir apaļa, smaržīga, kraukšķīga, un tai ir ļoti īpatnēja garša. 
Olimpiskā ciemata virtuve piedāvās maltītes visu kontinentu garšas baudī-
tājiem, kas stingri atbilst sacensību standartiem un uztura prasībām. Iepa-
zīstināšu jūs ar Pekinas tradicionālo tautas ēdienu. Papildus slavenajam pī-
les cepetim, “karstais katls” ir vispopulārākais ziemā, piemēram, “jēra gaļas 
karstais katls”. Manas bērnības atmiņā – “karstā katla” dūmi Qianmen ielā, 
kur ap skursteni gaisā virmoja ar kokogļu aromātu sajaukusies jēra gaļas 
smarža. Sajūtot šīs smaržas, siekalas neviļus noslīd gar mutes kaktiņiem. Tā 
kā “karstā katla” forma ir apaļa, radinieki un draugi sēž kopā dzīvā atkalre-
dzēšanās reizē, kas nozīmē labvēlību. “Karstais katls” ir pekiniešu iecienītā-
kais ēšanas veids ziemā, un tas ir tas, ko pasūtīšu, tiklīdz atgriezīšos Pekinā. 

Tagad parunāsim par 2022. gada ziemas olimpisko spēļu trešo galveno 

norises vietu – Džandzjakou. Tā vēsturiski ir saistīta ar Džan uzvārdu (jo 

arī mans uzvārds ir Džan, es ļoti mīlu šo pilsētu). Džandzjakou sacensību 

galvenā vieta atrodas Čongli, Lielā Mūra pakājē. Šeit atrodas 6 kilomet-

rus garš Lielā Mūra posms “Chagouliang” (Mingu dinastijas relikvijas). 

Olimpiskais ciemats ir aptuveni 24 hektārus liels. Kā lielākajam pasāku-

mu norises vietas projektam šajā reģionā, tā visredzamākā iezīme ir vidi 

saudzējoša, zaļa, enerģiju taupoša un patēriņu samazinoša. Pateicoties 

tās unikālajai ģeogrāfiskās atrašanās vietai, Džandzjakou ir dziļi ietekmē-

juši nomadu ļaudis ziemeļrietumos. Visslavenākais ēdiens ir “You Mian”! 

Šis ēdiens tiek tvaicēts bambusa paplātē, un tā forma tiek saukta arī par 

“kaķa ausīm”, ar šķipsnu. Pagatavošanas process ir ļoti īpašs! “You Mian” 

pārstāv gan neatkarību, gan savstarpējo saistību; bieza jēra gaļas zupa, 

maurloku ziedi un čili eļļa atspoguļo internacionalizāciju un globalizāci-

ju, kas vietējā mērogā raksturo iniciatīvu “Josta un ceļš”.

Marija Džan rakstīja pirmajā 
sniegā

Vislabākie novēlējumi arī 

maniem klasesbiedriem no 

Pekinas Tautas Universitātes 

vidusskolas 86-5 klases! 
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Alīda ZIGMUNDE 

RTU profesore,  
LOA senatore

LATVIJAS SPORTISTI ZIEMAS 
OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS 

Latvijas sportisti ziemas olimpiska-

jās spēlēs ir piedalījušies 17 reizes – 

11 reizes kā Latvijas Republikas pār-

stāvji un sešas reizes – kā Padomju 

Savienības sportisti no Padomju 

Latvijas. 

Pirmo reizi ziemas olimpiskajās spē-

lēs Latvijas sportisti piedalījās pirms 

98 gadiem – 1924. gadā.  

I ziemas olimpiskās spēles notika 

Francijas kūrortā Šamonī – Savojas 

Alpos Monblāna pakājē. Oficiāli tā 

bija “Ziemas olimpiskā nedēļa, kas 

veltīta VIII Olimpiādes spēlēm Parī-

zē” 1924. gada vasarā. Tajās piedalījās 

258 sportisti no 16 valstīm. Latviju 

ātrslidošanā pārstāvēja Alberts 

Rumba un slēpošanā – Roberts 

Plūme. Sportistu dalību olimpiskajās 

spēlēs finansēja viņu pārstāvētie 

sporta klubi. A. Rumba startēja  

500, 1500, 5000 un 10 000 metru 

distancēs, visaugstāko vietu – 10. – 

izcīnot 1500 m slidojumā, bet daudz-

cīņā – 7. vietu. R. Plūme piedalījās 

slēpošanas sacensībās divās distan-

cēs – 18 km un 50 km, taču nevienā 

nesasniedza finišu.

II ziemas olimpiskajās spēlēs 

Sanktmoricā, Šveicē 1928. gadā 

piedalījās tikai viens Latvijas spor-

tists – ātrslidotājs Alberts Rumba. 

III ziemas olimpiskajās spēlēs  

Leikplesidā, ASV 1932. gadā Latvija nebija 

pārstāvēta.  

IV ziemas olimpiskajās spēlēs Garmišā 

Partenkirhenē, Vācijā 1936. gadā pieda-

lījās nepieredzēti daudz Latvijas spor-

tistu – 26: pieci slēpotāji, trīs ātrslidotāji, 

11 hokejisti, trīs kalnu slēpotāji un četri 

daiļslidotāji. Šajās ziemas olimpiskajās 

spēlēs Latvijas delegācijas sastāvā pir-

mo reizi piedalījās arī trīs sievietes. Pēc 

spēlēm olimpieši savā starpā nodibināja 

divas ģimenes – apprecējās daiļslidotāji 

Hildegarde Švarce un Eduards Gešels 

un  ātrslidotājs Alfons Bērziņš un kalnu 

slēpotāja Mirdza Martinsone. Rakstniece 

Ilze Kalnāre Mirdzu izmantojusi par pro-

totipu garstāstā “Sniega Roze”.

No 110 medaļām, ko Latvijas sportisti 

izcīnījuši olimpiskajās spēlēs, 28 ir izcīnī-

tas septiņās ziemas olimpiskajās spēlēs 

(1980-2018): septiņas zelta, piecas sudra-

ba un 16 – bronzas. Šīs 28 medaļas ir iz-

cīnītas četros sporta veidos: bobslejā (13), 

hokejā (2), kamaniņu sportā (11) un skele-

tonā (2). Visvairāk medaļu izcīnījuši vīrieši 

– 25, un tikai trīs – sievietes. Toties sievie-

tes, kamaniņu braucējas Vera Zozuļa un 

Ingrīda Amantova XIII ziemas olimpiskajās 

spēlēs Leikplesidā, ASV 1980. gadā izcī-

nīja Latvijas sievietēm pirmās olimpiskās 

medaļas ziemas sporta veidos. 

Pirmo olimpisko medaļu (bronzas) 

ziemas olimpiskajās spēlēs neatkarī-

gās Latvijas sporta vēsturē  

XX ziemas olimpiskajās spēlēs 

Turīnā, Itālijā 2006. gadā izcīnīja 

kamaniņu braucējs Mārtiņš Rube-

nis. M. Rubenis ir piedalījies piecās 

ziemas olimpiskajās spēlēs, un par 

viņu 2009. gadā ir uzņemta režisora 

Viestura Kairiša dokumentālā filma 

“Loengrīns no Varka Kru”. 

Visvairāk medaļu – 13 – deviņi Lat-

vijas olimpieši izcīnīja Sočos  

2014. gadā. 

Kopš 1924. gada ir mainījušies arī ziemas 

sporta veidi, kuros Latvijas sportisti pie-

dalās olimpiskajās spēlēs. Kopš  

20. gadsimta 80. gadiem visās ziemas 

olimpiskajās spēlēs startē mūsu bobsle-

jisti un kamaniņu braucēji. Ievērojami 

palielinājies arī dalībnieku skaits salīdzi-

nājumā ar olimpiešu skaitu no Latvijas 

starpkaru periodā un 20. gadsimta  

2. pusē. XXI ziemas olimpiskajās spēlēs 

Vankūverā, Kanādā 2010. gadā un  

XXII ziemas olimpiskajās spēlēs Sočos, 

Krievijā 2014. gadā startēja 58 Latvijas 

sportisti 9 sporta veidos. 

LATVIJAS OLIMPIEŠU – 
MEDAĻNIEKU PANĀKUMI 
ZIEMAS SPORTA VEIDOS 
(1980 - 2018)

Vera 
ZOZUĻA 
(15.01.1956.), 
kamaniņu 
braucēja Ingrīda 

AMANTOVA 
(21.06.1960.), 
kamaniņu 
braucēja

Helmuts 
BALDERIS-
SILDEDZIS 
(31.07.1952.), 
hokejists

1980
XIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Leikplesidā

3. vieta  
vieninieku 
sacensībās

1984
XIV ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sarajevā 

4. vieta  
vieninieku 
sacensībās

1980
XIII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Leikplesidā

2. vieta 

1976
XII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Insbrukā

9. vieta  
vieninieku 
sacensībās

1980
XIII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Leikplesidā 

1. vieta  
vieninieku 
sacensībās

1984
XIV ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sarajevā

5. vieta  
vieninieku 
sacensībās
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Zintis 
EKMANIS 
(17.05.1958.), 
bobslejists

1984
XIV ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sarajevā 

3. vieta  
divnieku 
sacensībās
12. vieta  
četrinieku 
sacensībās

1988
XV ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Kalgari

9. vieta  
divnieku 
sacensībās

1992
XVI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Albērvilā

16. vieta  
divnieku un 
četrinieku 
sacensībās

1994

XVII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Lillehammerē

10. vieta  
divnieku 
sacensībās  
13. vieta  
četrinieku 
sacensībās

Vitālijs 
SAMOILOVS 
(17.04.1962.), 
hokejists

1984
XIV ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sarajevā

1. vieta 

Jānis 
ĶIPURS 
(03.01.1958.), 
bobslejists

1984
XIV ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sarajevā 

4. vieta  
divnieku  
sacensībās
6. vieta  
četrinieku  
sacensībās

1988
XV ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Kalgari

1. vieta  
divnieku  
sacensībās
3. vieta  
četrinieku  
sacensībās

1992
XVI ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Albērvilā

dalībnieks  
(traumas dēļ 
nestartēja)

Guntis OSIS 
(30.10.1962.), 
bobslejists

1988
XV ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Kalgari

3. vieta 
četrinieku 
sacensībās 

1998
XVIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Nagano

14. vieta  
vieninieku  
sacensībās

2002

XIX ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Soltleiksitijā

vieninieku  
sacensībās,  
izstājās

2006
XX ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Turīnā

3. vieta  
vieninieku  
sacensībās

2010

XXI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Vankūverā

11. vieta  
vieninieku  
sacensībās

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sočos

3. vieta  
komandu stafetē 
kopā ar Elīzu Tīrumu 
(Cauci), Juri Šicu un 
Andri Šicu  
10. vieta  
vieninieku sacensībās

2006
XX ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Turīnā

7. vieta 

2010
XXI ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Vankūverā

2. vieta

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sočos

2. vieta

2018
XXIII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā

4. vieta

Juris  
TONE 
(26.05.1961.), 
bobslejists

1988
XV ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Kalgari

3. vieta  
četrinieku 
sacensībās

1992
XVI ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Albērvilā

14. vieta  
četrinieku 
sacensībās

1994
XVII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Lillehammerē

19. vieta  
četrinieku 
sacensībās

Mārtiņš 
RUBENIS 
(26.09.1978.), 
kamaniņu 
braucējs

Martins 
DUKURS 
(31.03.1984.), 
skeletonists
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2006
XX ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Turīnā

7. vieta  
divnieku  
sacensībās

2010
XXI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Vankūverā

2. vieta  
divnieku  
sacensībās

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sočos

3. vieta  
divnieku sacensībās 
un komandu stafetē 
kopā ar Elīzu Tīrumu 
(Cauci), Mārtiņu 
Rubeni un Andri Šicu

2018

XXIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Phjončhanā

6. vieta  
divnieku sacensībās 
un komandu stafetē

Juris ŠICS 
(26.04.1983.) 
kamaniņu 
braucējs

2006
XX ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Turīnā

7. vieta  
divnieku  
sacensībās

2010

XXI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Vankūverā

2. vieta  
divnieku  
sacensībās

2014

XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Sočos

3. vieta  
divnieku 
sacensībās 
un komandu 
stafetē kopā ar 
Elīzu Tīrumu 
(Cauci), Mārtiņu 
Rubeni un Juri 
Šicu

2018

XXIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Phjončhanā

6. vieta  
divnieku 
sacensībās 
un komandu 
stafetē

2010
XXI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Vankūverā

divnieku  
sacensībās, nestartēja

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sočos

1. vieta  
četrinieku sacensībās 
3. vieta  
divnieku sacensībās

2018

XXIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Phjončhanā

3. vieta  
divnieku sacensībās 
5. vieta  
četrinieku sacensībās

Oskars 
MELBĀRDIS 
(16.02.1988.), 
bobslejists

Daumants 
DREIŠKENS 
(28.03.1984.), 
bobslejists

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sočos

1. vieta  
četrinieku 
sacensībās

2018
XXIII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā

5. vieta  
četrinieku 
sacensībās

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Sočos

1. vieta  
četrinieku 
sacensībās

2018
XXIII ziemas 
olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā

3. vieta  
divnieku 
sacensībās 
5. vieta  
četrinieku 
sacensībās

2014

XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Sočos

3. vieta  
komandu stafetē 
kopā ar Mārtiņu 
Rubeni, Juri Šicu un 
Andri Šicu 
12. vieta  
vieninieku 
sacensībās

2018

XXIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs 
Phjončhanā

16. vieta  
vieta vieninieku 
sacensībās

Arvis 
VILKASTE 
(08.04.1989.), 
bobslejists

Elīza CAUCE 
(TĪRUMA)
(21.08.1990.),
kamaniņu 
braucēja

2006
XX ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Turīnā

6. vieta  
divnieku sacensībās 
10. vieta  
četrinieku 
sacensībās

2010
XXI ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Vankūverā

8. vieta  
divnieku sacensībās

2014
XXII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Sočos

1. vieta  
četrinieku 
sacensībās 
3. vieta  
divnieku sacensībās

2018
XXIII ziemas 
olimpiskajās 
spēlēs Phjončhanā

5. vieta  
četrinieku 
sacensībās

Jānis 
STRENGA 
(05.02.1986.), 
bobslejists

Andris ŠICS 
 (12.05.1985.), 
kamaniņu 
braucējs
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Rita APINE 

Latvijas sporta muzeja 
speciāliste

LATVIJAS PIRMAIS OLIMPIETIS, 
ZIEMAS OLIMPISKO SPĒĻU 
DALĪBNIEKS ALBERTS RUMBA 

Militārais darbinieks, divu ziemas 

olimpisko spēļu dalībnieks ātrslidošanā 

(1924, 1928), ievērojamais sporta 

darbinieks, Latvijas armijas pulkvedis-

leitnants Heinrihs Alberts Voldemārs 

Rumba, ikdienā dēvēts par Albertu 

Rumbu,  dzimis 1892. gada 15. oktobrī 

Lielvircavas pagasta Skursteņmuižā 

muižas pārvaldnieka ģimenē. 

Ieskatu Alberta Rumbas bērnībā 
un vēlākajās sporta gaitās sniedz 

pagaidām nenoskaidrota autora 

personiskās piezīmes – intervijas ar 
vairākiem Latvijas sportistiem, to vidū – 

ar Jāni Leskinoviču (1892-1959),  

Albertu Rumbu (1892-1962),  

Juri Redlihu-Raiskumu (1890-1971). 

Pieraksti veikti ap 1957.-1959. gadu. 

turpināja mācības Jelgavas reālskolā. 

Skolas gados Jelgavā skolnieku 

slidskriešanas sacīkstēs ar parastajām 

slidām izcīnīja pirmo vietu. Te arī guva 

pirmo pieredzi futbolā. Lūk, neliels 

citāts no atmiņu pieraksta: “Spēlēt 

īsti nepratu, tāpēc lika stāvēt vārtos, 

jo tur var visādi. Ar “degunu” noturēju 

11 m soda sitienu. Pārējie sita uz 

pleca – “malacis”. Futbolu ilgi spēlēju. 

Rīgā ziemu bendy un slidas, vasaru 

– futbols”.  A. Rumba futbolu spēlēja 

ASK pamatsastāvā, bet, kad 1923. gada 

novembrī ASK izveidoja bendija (hokejs 

ar bumbiņu) komandu, tajā pieteicās 

arī Latvijas armijas virsleitnants 

Rumba. Latvijas nākamo ātrslidošanas 

meistaru viņa lielā ātruma dēļ bija 

gandrīz neiespējami nosegt.

Pēc reālskolas beigšanas – 1912. gadā 

kādu brīdi pelnīja naudu – pasniedza 

privātstundas, lai  1913. gadā dotos uz 

Pēterpili… Pēterburgas Politehniskajā 

institūtā studēt ķīmiju (1913-1914).            

Institūtā Alberts piedalījās studentu 

meistarsacīkstēs ātrslidošanā, 

vieglatlētikā un pat apguva 

smagatlētiku. Šajos gados A. Rumba 

sāka trenēties jau sistemātiski. 

Studentam bija nodoms iestāties 

uzplaukstošajā un skaitliski lielajā 

latviešu sporta biedrībā “Marss”.  

1914. gada 4. februārī biedrības sapulcē 

notika balsošana par kandidātu 

uzņemšanu. Kā septītais sarakstā bija 

students Rumba Alberts. Kāds bija 

iestāšanās nodoms, palika neskaidrs, jo 

pirms tam sacensībās viņš pārstāvēja 

sporta biedrības “Union” Jelgavas 

nodaļu. Tā paša gada jūlijā paguva 

startēt 800 metru skrējienā  Viskrievijas 

2. olimpiādē Rīgā, Hipodroma laukumā. 

Olimpiādi Rīgā pārtrauca Pirmais 

pasaules karš. A. Rumba atgriezās 

Petrogradā.  

1914. gada decembrī iestājās artilērijas 

skolā. Pēc karaskolas beigšanas  

1915. gada augustā dienēja dažādās 

Krievijas armijas militārajās vienībās. 

Kara laikā palika Petrogradā 

zenītniekos, apsargāja cara rezidenci. 

1916. gadā iecelts virsnieka kārtā.  

1918. gadā kā 9. Atsevišķās automobiļu 

pretgaisa baterijas komandieris 

devās evakuācijā uz Voļsku. Iestājās 

Satversmes sapulces locekļu komitejas 

Tautas armijā. Piedalījās Pilsoņu karā 

Kolčaka armijas rindās cīņās pret 

lieliniekiem.  

1920. gada februārī kā virsleitnants 

ieskaitīts 1. Latvijas strēlnieku (Troickas) 

bataljonā, bet no jūlija – Imantas pulkā. 

Tā paša gada jūnijā pulks ieradās 

Vladivostokā, kur Alberts paguva pat 

piedalīties karavīru rīkotās sacensībās. 

1920. gada jūnijā ar japāņu kuģiem un 

vēlāk ar kuģi “Воронеж” sākās ceļš 

mājup uz Latviju. Pēc vairāku mēnešu 

garā ceļa – 1920. gada 3. oktobrī 

kuģis ar aptuveni 1100 karavīriem un 

civilpersonām iebrauca Liepājas ostā, 

bet 6. oktobrī – Rīgā. 

Tēva dāvana sestajā dzīvības gadā 

1897. gada rudenī, kad puikam palika 

pieci gadi, dzimšanas dienā tēvs 

prasījis, kādu dāvanu gribot. Gribējis 

iemācīties lasīt, bet… jaunajā gadā 

lasīšanas vietā dabūjis slidas. Un 

gājis tūlīt mudīgi uz ledus. Sasitis 

degunu. Pēc tam tēvs slidas atņēmis, 

un Alberts tās tikai ar laiku pa vienai 

atdabūjis atpakaļ. Slidojis uz dīķa, uz 

ceļa, uz skolu, visur – ar slidām. Kādēļ 

gribējis slidas? Nezinājis pateikt. 

Varbūt tāpēc, ka brālis, kurš bija  

12 gadus vecāks, arī skrēja. Varbūt 

tēva labvēlība… 

Alberts pirmos sešus gadus mācījās 

Sesavas pamatskolā. 1906. gadā 
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No kreisās: Pasaules akadēmisko meistarsa-
cīkšu uzvarētājs ātrslidošanā Jānis Andrik-
sons, meistars Alberts Rumba un ģimnāzists 
Alfons Bērziņš, Rīga, 1935
Autors nezināms. Foto no Latvijas Sporta 
muzeja krājuma

Latviešu sportisti 
pēc slidskriešanas 
sacensībām, 20. gs. 
30. gadu sākums
No kreisās: Alfrēds 
Lukstiņš, Alberts 
Rumba ar kausu, 
Vilis Cimmermanis 
Autors nezināms. 
Foto no Latvijas 
Sporta muzeja 
krājuma

Atkal mājās

Latviešu strēlnieki novilka karavīru 

šineļus… Daudzi atgriezās. Daudzi 

palika… Miers atnesa sportošanas prieku. 

Latviešu strēlnieki spēku un vīrišķību 

varēja ziedot sporta ideāliem jaunā, 

brīvā Latvijas zemē un valstī…

Līdzās sporta gaitām A. Rumbam 

veidojās profesionāla karavīra karjera 

Latvijas armijā. Strēlniekos savulaik 

populārs bija 3. Kurzemes latviešu 

strēlnieku pulka “poručiks”, vēlāk –

Latvijas armijas ģenerālis Rūdolfs 

Klinsons (1889-1941). Būdams karaskolas 

priekšnieks, labs vingrotājs un sportists, 

iesaistīja Albertu Rumbu un Alfredu 

Lukstiņu (1892-1942, kādreizējo 2. Rīgas 

Riteņbraucēju biedrības /2. RRB/ 

vieglatlētu), kurš arī bija atgriezies Rīgā 

pēc kara gaitām Austrumprūsijā un 

vācu gūstā pavadītajiem gadiem 

Stargradā, karaskolas sporta 

pulciņa dibināšanā un vadīšanā. 

A. Rumba karaskolā kā virsnieks 

darbojās no 1920. gada līdz 1922. 

gadam.  Vēlāk abi piedalījās Armijas 

Sporta kluba  (ASK) izveidošanā. 

Neaizsniedzami palika sudraba 
kausi…

Pirmie gadi pēc atgriešanās cīņā par 

Latvijas meistara titulu ledus celiņā 

nebija viegli. Par ātrslidotāju cīņas 

galveno arēnu divdesmito gadu 

sākumā kļuva 2. RRB, vēlāk – Rīgas 

garnizona sporta kluba (RGSK), 

bet kopš biedrības nosaukuma 

maiņas 1922. gadā – Latvijas Sporta 

biedrības laukums, kurā ledus 

skrejceļš bija tikai 312,25 m garš. 

Vēlāk ātrslidošanas sacensības 

notika ASK sporta laukumā, 

jo tajā skrejceļa izmēri atbilda 

starptautiskiem nosacījumiem. 

1921. /1922. gada sezonas galvenie 

notikumi ledus celiņā – asas cīņas 

ar to gadu labāko ātrslidotāju ar 

vācbaltieša saknēm Aleksandru 

Eberleinu-Hazenfūsu (1893-1955) 

un ziemeļu kaimiņu igauņu labāko 

ātrslidotāju, ziemas olimpisko spēļu 

dalībnieku, Kristfrīdi Burmeistaru 

(1889-1965).

Šajos gados A. Rumbam neizdevās 

izcīnīt nevienu no ceļojošajām 

balvām – sudraba kausiem, ko bija 

dāvājis gan Satversmes sapulces 

prezidents Jānis Čakste (1859-1927), 

gan 2. RRB priekšnieks un vēlākais 

Latvijas Satversmes sapulces 

deputāts Jānis Taube (1879-

1928, kauss dibināts 1921. gadā), 

gan Britu diplomātiskā dienesta 

ierēdņa, Latvijas Futbola savienības 

un kurās piedalījās igauņi F. Burmeistars 

un Aleksandrs Mits (1903-1942) un poļu 

ātrslidotājs Leons Juzevičs (1902-1983), 

A. Rumbam izdevās uzvarēt pretiniekus. 

Sacensībās viņš  sasniedza ne tikai 

Latvijas rekordus 500 m  

(48,2 sek.) un 1500 m (2:38,2 sek.), 

bet līdz ar uzvaru četru distanču 

kopvērtējumā pirmo reizi izcīnīja 

J. Taubes ceļojošo kausu.  Vēl pēc 

gadiem – 1928. gadā kā Latvijas 

meistarsacīkšu uzvarētājs ieguva 

Valsts prezidenta Gustava Zemgala 

(1871-1939) ceļojošo kausu – kristāla 

vāzi uz sudraba pamatnes.

Šamonī – pirmās ziemas olimpiskās 
spēles. 1924. gads

Ar 1924. gadu A. Rumba kļuva 

par neapstrīdamu līderi Latvijas 

ātrslidošanas celiņos. 1923. gada 

izskaņā Latvijas Ziemas sporta 

savienība “8. pasaules olimpiādes 

ziemas sporta sacīkstēm” jeb 

Starptautiskajai Ziemas sporta nedēļai 

vadītāja, jaunās Latvijas valsts 

sporta atbalstītāja Herolda Trevena 

Holla (1884-1943) iedibināto Rīgas 

meistarsacīkšu uzvarētāja kausu. 

1923. gada 4. februārī ceļojošo  

H. T. Holla sudraba kausu trešo reizi 

uz palikšanu izcīnīja A. Eberleins. 

Tāpat kā Latvijas meistarsacīkstēs 

10. un 11. februārī LSB laukumā par 

uzvarētāju atkal kļuva A. Eberleins, 

saņemot īpašumā Valsts prezidenta  

J. Čakstes ceļojošo sudraba kausu.  

Tikai 1923. gada pirmajās lielākajās 

starptautiskajās ātrslidošanas sacīkstēs 

Latvijā 24. un 25. februārī, ko rīkoja LSB 

24 25Ceļā uz PekinuCeļā uz Pekinu



(nosaukumu “ziemas olimpiskās 

spēles” sarīkojums ieguva tikai  

1925. gadā) startam ātrslidošanā 

vēlējās pieteikt četrus mūsu sportistus: 

Robertu Ībenu (1894-1975, “Spars”, 

Ventspils), Albertu Rumbu (ASK), Jāni 

Pētersonu (1904-1976, “Marss”) un  

A. Eberleinu (LSB). Arī slēpošanā 

sportistu izvēle nekāda lielā nebija. 

Sacensību dalībnieku sarakstos no 

Latvijas tikai trīs vārdi – Roberts Plūme 

(1897-1956), Alfreds Lukstiņš un Arturs 

Motmillers (1900-1980).  

Skumji bija atzīt, ka “Mūsu Olimpiskā 

komiteja līdzekļu trūkuma dēļ nevienu 

līdzdalībnieku sūtīt nevar”, to rakstīja 

“Latvijas Vēstnesis” 1923. gada  

2. decembrī. Tomēr sporta biedrības 

kā privātas organizācijas varēja 

atbalstīt nelielu skaitu savu biedru – 

olimpisko spēļu dalībniekus.  

A. Rumbu finansiāli pilnībā atbalstīja 

Armijas Sporta klubs, bet R. Plūmi – 

sporta biedrība “Marss”, jo ne Latvijas 

Sporta organizāciju apvienībai (LSOA), 

ne tās paspārnē esošajai Latvijas 

Olimpiskajai komitejai līdzekļu nebija.

Pirmās ziemas olimpiskās spēles 

Francijas kalnu kūrortā Šamonī sākās 

1924. gada 27. janvārī, bet noslēdzās  

5. februārī. 

Starp 16 valstu sportistiem bija arī 

divi Latvijas pārstāvji. Uz Šamonī 

mūsu sportisti devās bez oficiālā 

pārstāvja. Pašiem vajadzēja tikt ar visu 

galā. Arī sameklēt Latvijas karoga un 

valsts uzraksta nesēju. Pēc četriem 

gadiem Sanktmoricā – otrajās ziemas 

olimpiskajās spēlēs atklāšanas 

ceremonijā 11. februārī A. Rumba 

bija vienīgais Latvijas pārstāvis un arī 

valsts karoga nesējs.

Siltais laiks ar pamatīgu atkusni Šamonī, 

kas atradās kalnu ielejā, draudēja 

izjaukt pirmās ziemas olimpiskās 

spēles un sagādāja galvassāpes gan 

rīkotājiem, gan sportistiem. 

Ātrslidošanas sacensībās piedalījās  

31 ātrslidotājs no 10 valstīm. 11 ātrsli-

dotāji piedalījās visās četrās individuā-

lajās disciplīnās. Albertam Rumbam 

lielākajā un skaistākajā slidotavā 

pasaulē starts izdevās veiksmīgs. 

1500 m, 5000 m un 10 000 m – jauni 

Latvijas rekordi un daudzcīņā 22 dalīb-

nieku konkurencē – septītais labākais 

rezultāts. Čārlzs Džūtro (1900-1996) 

izcīnīja pirmo 1924. gada ziemas 

spēļu zelta medaļu 500 m distancē, 

savukārt somu ātrslidotāju Klāsu Tun-

bergu (1893-1973) sveica kā uzvarētāju 

četru individuālo disciplīnu kopsum-

mā – divas zelta medaļas (1500 m, 

5000 m) un viena zelta – kombinētajā 

disciplīnā, viena sudraba (10 000 m) 

un viena bronzas medaļa (500 m). Arī 

norvēģis Roalds Larsens (1898-1959) 

izcīnīja medaļas visās piecās discip-

līnās. Tik  izcilu ātrslidotāju sabiedrībā 

A. Rumbas septītā vieta bija liels 

panākums.

Tik veiksmīgs nebija mūsu sportistu 

starts slēpošanā 50 km distancē, kas 

bija izveidota Monblāna pakājē ar 

augstuma starpību 820 metri. Kalnainā 

un garā trase R. Plūmem bija pārāk 

sarežģīta un nepārvarama. Viņš bija 

spiests izstāties. A. Rumba pēc viņa 

starta telegrafēja uz Rīgu: “Mūsu 

Roberts Plūme (Marss) turējās braši, 

bet bija par vieglu saģērbies, kādēļ 

apsaldējās un 25. kilometrā uzdeva”. 

Pēc sacensībām Latvijas sūtnis 

Francijā, Beļģijā un Holandē  

Dr. Olģerts Grosvalds (1884-1962) 

vēstulē LSOA ar skatu nākotnē rakstīja: 

“Tas ir ievērojams ieguvums, kurš mūsu 

valsts prestižam nāk par labu, jo uz 

olimpiādi vērstas visas publikas acis. 

Tāpēc arī vasaras sacīkstēs mums 

vajadzētu darīt visu, ko spējam, lai 

darītu pazīstamu Latviju un viņas 

fiziskās audzināšanas panākumus. Vai 

tad patiesi Kultūras fonds neatrastu 

par iespējamu ziedot šim nolūkam, 

teiksim, 1 miljonu Latvijas rubļu? 

Ar tādu summu nepieciešamos 

izdevumus varētu segt...”

Alberta Rumbas laikmets

Izcils panākums pirmajā olimpiskajā 

debijā jaunajai valstij! Līdz ar citiem 

starptautiskiem panākumiem dažādu 

Eiropas valstu skrejceļos sabiedrībā 

veidojās priekšstats, ka tas patiešām 

ir Alberta Rumbas laikmets. Tā 

sākums – pirmā ziemas olimpiāde, 

bet noslēgums 30. gadu vidū, kad 

viņš 1935. gada 19. un  20. janvārī Tartu 

startēja valstu sacīkstēs Igaunija - 

Latvija.

A. Rumba astoņas reizes bija Latvijas 

meistarsacīkšu uzvarētājs (1924, 1926 

– 1932), rekordists visās distancēs 

laikā no 1922. gada līdz 1931. gadam, 

divu Latvijas Vispārējo sporta svētku 

Latvijas delegācijas pārstāvji I ziemas 
olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas 
parādē Šamonī, 1924. gada 25. janvārī.
Karogu nes Roberts Plūme, aiz viņa ar sli-
du pāri rokās soļo Alberts Rumba; plakā-
tu ar uzrakstu “LETTONIE” nes lietuviešu 
futbolists un vieglatlēts, sporta žurnālists, 
vēlākais diplomāts, Rīgā dzimušais Ste-
pons Garbačausks (1900-1983)
Autors nezināms. LOK arhīva materiāls 
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500 m (27 dalībnieki) 16. vieta 48,8 sek.

1500 m (21 dalībnieks) 10. vieta 2:32,0 sek.

5000 m (22 dalībnieki) 11. vieta 9:14,4 sek.

10 000 m (16 dalībnieki) 11. vieta 19:14,6 sek.

Kopvērtējumā ar  
27 punktiem

7. vieta un jauns  
Latvijas rekords

ALBERTA RUMBAS ŠAMONĪ OLIMPISKĀ 
TURNĪRA REZULTĀTI

(Latvijas olimpiādes) uzvarētājs (1928, 

1931).  

Ātrslidošanas līmenis Latvijā 

XX gadsimta 20.-30. gados bija 

samērā augsts. Nebūs pārspīlēti 

teikts, ka 20. un 30. gados ātrslidošana 

no individuālajiem veidiem Latvijā bija 

populārākais ziemas sporta veids. 

Alberta Rumbas sporta karjeras 

lielākie izaugsmes gadi bija laika 

posms no 1926. gada līdz  

1928. gadam. Īpašs starts viņa 

sportiskajā karjerā bija 1926. gada 

Eiropas meistarsacīkstēs  

23., 24. janvārī Šamonī. Pārspēti tika 

angļi, beļģi, francūži, holandieši un 

citu valstu sportisti, piekāpjoties 

tikai somiem un austriešiem. 500 m 

distancē  A. Rumba piedzīvoja kritienu 

un ierindojās 7. vietā (51,6 sek.), bet 

divās distancēs – 1500 m  

(2:35,0 sek.) un 5000 m (9:4,8 sek., 

Latvijas rekords)  –  4. vieta, garākajā 

– 10 000 m (19:51,8 sek.) – 5. vieta, 

kas kopvērtējumā nodrošināja piekto 

vietu. Dienu vēlāk A. Rumba startēja 

laikraksta “Journal” kausa izcīņā vienas 

stundas slidojumā. Ar  veiktajiem  

31 172 metriem viņš izcīnīja 2. vietu 

aiz kausa ieguvēja (32 082 m), jaunā 

Eiropas meistarsacīkšu uzvarētāja un 

olimpiskā čempiona 10 000 m (1924), 

somu ātrslidotāja Juliusa Skutnaba 

(1889-1965). Pēc nedēļas  

(30., 31. janvārī) starptautiskajās 

sacensībās Davosā (Šveice) tika 

sasniegti jauni Latvijas rekordi  

500 m – 45, 8 sek. un 1500 m –  

2:27,2 sek., Viņa rezultāti trijās distancēs 

500 m, 1500 m un 1000 m (1:33,4) 

atpalika tikai no šo sacensību 

uzvarētāja J. Skutnaba. Tajā pašā gadā 

– uzvara starptautiskās sacensībās 

Šveicē – Davosā 5., 6. februārī!  

A. Rumba bija ātrākais trijās 

disciplīnās: 1500 m (2:24,4 sek., 

Latvijas rekords), 5000 m (8:59,8 sek., 

Latvijas rekords) un 1000 m  

(1:34,40 sek.), bet 500 m ar kritienu –  

2. vieta (46,60 sek.) un divās 

daudzcīņas disciplīnās sasniegtie 

Latvijas rekordi radīja pārliecību, ka 

mūsu ātrslidotājs ir labā sportiskā 

formā un gatavs izaicinājumam 

– pirmajam startam pasaules 

meistarsacīkstēs.  

1927. gadā pasaules meistarsacīkstēs 

Tamperē (Somija), kas notika 26. un 

27. februārī, Latvija pirmo reizi tika 

pārstāvēta šāda mēroga sacensībās. 

Alberts Rumba 500 m sasniedza  

8. rezultātu (47,70 sek.): 1500 m –  

12. vieta (2:33,30); 5000 m – 11. vieta 

(9:14,40); 10 000 m – 7. vieta  

(19:09,30 sek.), kopumā ar  

211,705 punktiem nodrošinot  

8. vietu daudzcīņā. Par pasaules 

meistarsacīkšu uzvarētāju kļuva  

19 gadus vecais norvēģu ātrslidotājs 

Bernts Evensens (1905-1979), otrais 

– pieredzējušais Klāss Tunbergs, bet 

trešais – Armands Karlsens (1905-

1969).

Savās otrajās olimpiskajās spēlēs 

Sanktmoricā (Šveice), kas notika  

1928. gadā no 11. līdz 19. februārim,  

A. Rumbam jau bija krietni pāri 

trīsdesmit gadiem. Viņš bija vienīgais 

Latvijas pārstāvis. 14 nāciju  

34 sportisti 13. un 14. februārī izgāja 

ledus arēnā. 500 m distancē  

33 dalībnieku konkurencē Rumba 

ierindojās 16. vietā (46,30 sek.),  

1500 m (30 dalībnieki) –  

14. vieta (2:28,90 sek.), 5000 m  

distancē (33 dalībnieki) – 15. vieta 

(9:17,70 sek.). Sacensības  

10 000 m distancē, slikto laika 

apstākļu dēļ (spējais lietus izkausēja 

ledu) tika pārtrauktas. Olimpisko spēļu 

kopvērtējumā  A. Rumba ierindojās  

16. vietā.

Alberts Rumba aktīvās sporta gaitas 

beidza trīsdesmito gadu vidū. Latvijas 

ātrslidošanā ienāca jauna, talantīga 

paaudze. Viņu vidū parādījās arī jauns 

līderis – ģimnāzists Alfons Bērziņš 

(1916-1987) – nākamais 1939. gada 

Eiropas meistarsacīkšu uzvarētājs. Viņa 

izaugsmē un panākumos savu tiesu 

deva gan klusais un strādīgais Roberts 

Vithofs (1892-1983), gan pieredzējušais 

slidu meistars Rumba, kurš A. Bērziņam 

kļuva par atbalstu starptautiskajās 

sacensībās ārpus Latvijas. Lūk, 

fragments no atmiņu pieraksta: “Daudz 

palīdzējis jaunajiem sportistiem 

Bērziņam un Vītolam (vieglatlēts 
Voldemārs Vītols, 1911-1980) ar precīzi 

sastādītiem skrējienu ātruma grafikiem, 

kurus labi nodiktēja, reizēm arī mānījās 

Bērziņam par labu pret Vaseniusu 

(somu ātrslidotājs Birgers Vasenius, 

1911-1940). Vītols varēja skriet kā 

pulkstenis. Alberts Rumba izrakstījis 

arī otru skrituļslidu pāri no Holandes 

Strodam (ātrslidotājs Pēteris Strods, 

1918-1995), savas atdodams Bērziņam, 

ar kurām tad abi trenējās Mežaparkā. 

Vēlāk abi iemeta tās kaktā – bija ļoti 

smagas.” 

1934. gadā A. Rumbam piešķīra Latvijas 

armijas dienesta pakāpi – pulkvedis-

leitnants. Viņš ar panākumiem darbojās 

dažādās sporta organizācijās: ASK 

valdē, vadīja ASK Ātrslidošanas 

sekciju. Darbojās vairākās Latvijas 

sporta veidu savienībās (vieglatlētikas 

un futbola), vadīja Latvijas Ziemas 

sporta savienību (1927/28), bija LZSS 

Ātrslidošanas sekcijas vadītājs, Latvijas 

ātrslidošanas oficiālais pārstāvis 

ziemas olimpiskajās spēlēs Garmišā 
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500 m 45,2 sek. 1928

1500 m 2:24,4 sek. 1927

3000 m 5:37,2  sek. 1931

5000 m 8:59,8 sek. 1927

10 000 m 18:18,0 sek. 1928

ALBERTA RUMBAS PERSONISKIE 
REKORDI 

Pateicība par teksta tapšanu sporta 

vēsturniekam Andrim Zeļenkovam.

Partenkirhenē 1936. gadā, kā arī 

Eiropas un pasaules meistarsacīkstēs. 

Līdzdarbojās Eiropas meistarsacīkšu 

rīkošanā ātrslidošanā, kas notika 

Rīgā 1939. gada 4. un 5. februārī. 

Veica Latvijas Fiziskās kultūras un 

Sporta komitejas ģenerālsekretāra 

pienākumus (1936-1940), bija Latvijas 

Olimpiskās komitejas loceklis. 

1934. gadā ievēlēts par Starptautiskās 

Slidošanas savienības (ISU) biedru. 

Atmiņu pierakstā ir kāda epizode 

par IV ziemas olimpiskajām spēlēm 

1936. gadā, kurās A. Rumba bija 

tiesnesis ātrslidošanas sacensībās:        

“Garmišā Partenkirhenē Rumba 

bija loka tiesnesis. Radās grūta 

problēma, kad 500 m Engnestangens 

(Hans Engnestangens, 1908-2003) 

pārkāpa līniju. Būtu grūti tiesāt, bet 

viņš tomēr krita, un Rumba bija 

laimīgs, jo citādi būtu kašķis…”.

1939. gadā strauji mainījās un 

saasinājās politiskās norises Eiropā 

un starpvalstu attiecībās. 1940. gada 

rudenī no dienesta armijā A. Rumba 

tika atvaļināts. Pirmajā padomju 

okupācijas gadā turpināja darboties 

sporta organizācijās.  

Vācu okupācijas gados (1941-1944) 

bija sporta dzīves vadītājs (FKSK 

vadītāja pienākumu izpildītājs), 

atjaunotā ASK vadītājs. Šajos gados 

veica Rīgas pilsētas ugunsdzēsības 

nodaļas priekšnieka pienākumus. 

2010. gada nogalē Latvijas 
Sporta muzejs saņēma neparastu 
dāvinājumu no dziedāšanas 
skolotājas Ārijas Staunes (dz. Kalve, 
1931-2021) – Alberta Rumbas 
ātrslidošanas slidas, kas bija laika 
zoba stipri bojātas. Ā. Staunes tēvs 
Kārlis Kalve bija Alberta Rumbas 
draugs un darba kolēģis Rīgas  
1. ugunsdzēsēju komandā. Tās, šķiet, 
bijušas vienas no pirmajām meistara 
slidām – no divdesmito gadu 

Tālu no dzimtenes

1949. gada 25. martā A. Rumba 

tika izsūtīts uz Krievijas Padomju 

Federatīvās Sociālistiskās 

Republikas Amūras apgabala 

Kuibiševas rajona Ņekrasovskas 

ciemu. Rumba strādāja par 

degvielas un ūdens pievedēju 

traktoristu brigādei. 1949. gada 

beigās viņš pārcēlās uz apgabala 

centru Blagoveščensku, bija  

"Dinamo” stadiona vadītājs. 

Pateicoties viņam, tika ierīkoti 

tenisa korti ar tenisīta segumu. 

Ziemā pats iekārtoja ātrslidošanas 

skrejceļu un pats arī slidoja… 

Sekmīgi strādāja par ātrslidošanas 

treneri sporta biedrībā "Spartak”. 

1955. gada novembrī A. Rumba 

no nometinājuma vietas Kazahijas 

PSR atgriezās Latvijā.

A. Rumbas dzīve noslēdzās  

1962. gada 10. jūlijā Rīgā. Viņa 

izvadīšana notika 13. jūlijā no 

Invalīdu nama Telts ielā 1 uz 

Ziepniekkalna kapiem.

Par atvadīšanos no ātrslidošanas 

meistara vēsta olimpieša, distanču 

slēpotāja Alberta Riekstiņa (1907-

2004) atmiņu grāmatas “Sporta 

vergs” fragments datorrakstā, ko 

ātrslidotāja, 1969. gada pasaules 

čempione, X ziemas olimpisko 

spēļu dalībniece Lāsma Kauniste 

(dz. 1942. g.) 2010. gadā nodeva 

Latvijas Sporta muzejam: “Savās 
pēdējās gaitās, pēc vairāk pavadītajiem 
gadiem tālajā Sibīrijā, Blagoveščenskā 
atgriežoties Latvijā, Alberts Rumba 
pavadīja nespējnieku nabagu mājā 
un tika guldīts Ziepniekkalna kapos. 
Vienīgais, kas toreiz iepriecināja, bija 
vainags, ko dāvāja Rīgas pilsētas sporta 
komiteja, ko uz kapa kopiņas nolika 
viņa audzēknis Alfons Bērziņš un Udo 
Šponbergs (1914-1986). Viņa bijusī sieva 
māksliniece (Margota Ozola) skuju 
vietā pakaisīja baltās margrietiņas. 
Bijām kāds simts pavadītāju.”

Neskatoties uz to, ka Alberta Rumbas 
kapa vieta nav saglabājusies, viņa 
veikums Latvijas sportā ir milzīgs. 
Par darba novērtējumu liecina viņam 
piešķirtie pirmās neatkarīgās Latvijas 
valsts apbalvojumi: V šķiras Triju 
Zvaigžņu ordenis (1929), IV šķiras Triju 
Zvaigžņu ordenis (1935),  IV šķiras 
Viestura ordenis (1938) un I šķiras 
Vācijas olimpiskais ordenis (1936).  

Spoža personība, viens no izcilākajiem 
sava laika sportistiem, divu ziemas 
olimpisko spēļu dalībnieks, cilvēks ar 
dziļu sporta lietu izpratni mūžu veltīja 
Latvijas sportam. Alberta Rumbas 
ieguldījums Latvijas sporta vēsturē ir 
nepārvērtējams.

sākuma. 43,2 cm garās slidas bija 

pārāk lielas, neatbilstošas zābaku 

izmēram, auklu vietā šņorējamas ar 

audekla strēmelēm.  

No 1944. gada līdz 1946. gadam  

A. Rumba bija Latvijas PSR Fiziskās 

kultūras un sporta komitejas 

instruktors. Strādāja par treneri 

sporta biedrībā “Darba rezerves” 

un Republikas bērnu sporta skolā 

trenēja jaunos slidskrējējus (1946-

1949).   
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Mums daudziem sports ir kā 

dzīvesveids un, lai arī kādi būtu 

dzīves līkloči, darbība savā sporta 

veidā vienlaikus ir kā aicinājums 

un izaicinājums. Ceļš uz tiesāšanu 

man ir aizsācies līdz ar sportistes 

gaitām un pēc tam – arī ar treneres 

darbu BJSS. Man jau sen interesēja 

sacensību vērtēšana un tiesnešu 

atzīmju kritēriji, jo laikos, kad tiesnešu 

vērtējums daiļslidošanā vēl bija vecajā 

sešu punktu sistēmā, man bija daudz 

jautājumu par to veidošanos, un es ne 

vienmēr piekritu rezultātam. Iesākot 

tiesneša darbību vēl nacionālajā līmenī, 

vienmēr centos iedziļināties pozitīvo 

un negatīvo faktoru nozīmīgumā 

daiļslidotāju izpildes vērtēšanā. 

kritēriji – mūsu valsts sportistu dalība 

olimpiskajās spēlēs un veiksme 

izlozē starp 40-50 līdzvērtīga līmeņa 

pasaules valstu tiesnešiem. 

Zvaigznes sakrita, un 2017. gadā 

Latvijas daiļslidotāji izcīnīja tiesības 

startēt ziemas olimpiskajās spēlēs, 

tādējādi sniedzot iespēju arī man 

iesaistīties tiesnešu izlozē sportistu 

izcīnītajās disciplīnās. Līdzīgi bija arī 

2021. gadā, kad pasaules čempionātā 

Deniss Vasiļjevs izcīnīja sportista 

kvotu uz Pekinas spēlēm. Tiesāšanas 

disciplīnu daiļslidošanā nosaka 

sportista sacensību veids, tāpēc 

vienmēr parādās jautājums par 

godīgu un līdzvērtīgu savas valsts 

pārstāvja un citu sportistu vērtēšanu. 

Tāpēc tiesnešiem jāiemācās sniegt 

vērtējumu saskaņā ar slidošanas 

kritērijiem, nevis ar tituliem, valstu 

piederību, slidošanas secību, mūzikas 

emocionalitāti, savu garastāvokli vai 

kādiem citiem faktoriem.

Sacensību dienās darba ir daudz, 

un tas jau ir ierasts: tiesnešu dalība 

sportistu treniņu apskatē, tad – 

pirmssacensību sapulce, individuālās 

sagatavošanas, pats tiesāšanas laiks 

sacensībās un pēc sacensībām 

– analītiska diskusija. Kopā katru 

sacensību dienu ne mazāk kā  

5 - 6 stundas. Vienu sacensību 

tiesāšanā vidēji tiek pieņemti vismaz 

600 individuālie lēmumi par katra 

slidotāja elementu vērtējumu, 

Līdz ar iesaistīšanos tiesneša 

darbībā starptautiskā līmeni, 

samazinājās mana darbība 

trenēšanas jomā, savukārt palielinājās 

informācijas apjoms, ar ko labprāt 

dalījos daiļslidošanas sacensību 

komentēšanas laikā LTV7. Nopietni 

tiesneša darbībai pievērsos pēc 

sekmīgi nokārtota starptautiskā 

tiesneša eksāmena. Piecus gadus 

vēlāk, paaugstinot savu kvalifikāciju 

līdz ISU tiesneša un ISU tiesnešu 

brigādes vadītāja kvalifikācijai, pēc 

vismaz trīs gadu augstākā līmeņa 

starptautisko sacensību tiesāšanas 

bez rupjām kļūdām, radās iespēja 

pretendēt uz olimpisko spēļu tiesneša 

amatu. Taču vēl bija vajadzīgi divi 

komponentēm un to korekcijām pēc 

elementu autorizēšanas un video 

atkārtojumu izskatīšanas. Tiesnešu 

brigādes darbība no vienas puses ir 

kā komandas darbība, tomēr tā ir arī 

visai liela konkurence, jo katra darbība 

vai kļūda noteikti tiks ievērota un 

atspoguļota anonīmajos pēcsacensību 

izvērtējumos un var ietekmēt turpmāko 

karjeru. 

Spēļu rīkotāji parasti ir parūpējušies 

par tiesnešu komfortu gan ledus 

arēnās, gan arī viesnīcās. Jau ierastas ir 

individuālās sildītāju plāksnītes, pledi, 

silta tēja vai kafija un uzkodas starpbrīdī. 

Liels prieks, ka arī tiesnešiem par 

ieguldījumu spēļu norisē tiek dāvināta 

olimpisko spēļu piemiņas medaļa. Un 

protams – fantastiskais piedzīvojums, 

unikālā pieredze un neaizmirstamās 

emocijas pasaules labāko sportistu, 

treneru un tiesnešu vidē.

Agita ĀBELE 

Daiļslidošanas tiesnese 
XXIII ziemas olimpiskajās 
spēlēs Phjončhanā

KĀ TAS IR – BŪT TIESNESIM 
OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS…
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Olimpiskās spēles ir īpašs notikums 

katra sportista dzīvē. Olimpieši, 

kuri pošaties uz Pekinu, gribu ar 

jums padalīties savā pieredzē, 

pārdzīvojumos, emocijās. Varbūt 

mans pieredzes stāsts kādam no jums 

palīdzēs sapurināties grūtā brīdī vai 

nomierināties, kad uzmācas stress.

Esmu piedalījies septiņās ziemas 

olimpiskajās spēlēs. Trijās - kā sportists, 

un četrās – kā treneris, un esmu izgājis 

cauri visām emociju pakāpēm. No 

izmisīgas cīņas par palikšanu komandā, 

no cīņas ar biežām un smagām 

traumām līdz triumfa mirkļiem, stāvot 

uz olimpisko spēļu goda pjedestāla 

augstākā pakāpiena. Kā trenerim 

līdzizdzīvotas gan audzēkņu izmisuma 

asaras, gan sapņu piepildījuma gaviles.

Ceļš uz Olimpa virsotni katram ir 

jāiziet savs. Pa ceļam tev noteikti 

būs daudz palīgu un labvēļu, būs 

arī nelabvēļi un skauģi, un būs 

ļoti spēcīgi konkurenti, bet pašā 

izšķirošākajā brīdī tu būsi viens pats 

ar sevi, ar savām emocijām, ar savu 

meistarību, ar savām spējām īstajā 

mirklī izlādēt sevi visu līdz pēdējai 

nervu šūnai un pēdējai sviedru lāsei.

Manā dzimtajā pusē Kurmenē, tajā 

laikā, kad es gāju skolā, dzīvoja 

vēl viens Jānis Ķipurs – ļoti sīksts 

60-gadīgs sporta fanātiķis. Apkārtnē 

dzīvojošie jaunieši bieži pulcējāmies, 

lai piedalītos viņa rīkotajos treniņos un 

sacensībās. Tur bija gan vieglatlētikas 

disciplīnas, gan atspiešanās balstā uz 

rokām, gan vēderpresītes vingrinājumi, 

gan svara bumbu cilāšana, bet spēka 

vingrinājumu “nagla” bija rekordu 

labošana uz svaru stieņa, kas izgatavots 

no vecu dzirnavu zobratiem. Viņa mājā 

visas sienas bija aplīmētas ar pasaules 

izcilāko sportistu bildēm, un viņš par tiem 

visiem mācēja iedvesmojoši izstāstīt.

Par olimpiskajām spēlēm es toreiz 

nesapņoju, bet vēlmi pierādīt sevi, 

meklēt savu spēju robežu vecais 

Jānis manī jau bija ”iedēstījis”. Atceros 

gadījumu, kad ap to pašu laiku spontāni 

pārbaudīju savas spējas. Kopā ar radu 

tanti aizgājām uz Kurmeni iepirkties. 

Tante nopirka maisu miltu, nolika mani 

par sargu un teica, ka vēlāk ar zirga 

pajūgu piebraukšot kaimiņiene un 

maisu aizvedīšot. Es izdomāju tūlītēju 

un vienkāršu risinājumu – uzvēlu maisu 

plecos un, tantes vaimanu pavadīts, 

devos trīs kilometru soļojumā uz 

mājām. Vienu reizi maiss gan nošļuka 

no muguras, bet ar otro piegājienu 

distanci pieveicu. Kaimiņi un radi vēl ilgi 

atcerējās to trako puiku, bet man bija 

gandarījums, ka es to paveicu.

Savās pirmajās ziemas olimpiskajās 

spēlēs Sarajevā 1984. gadā es kopā ar 

saviem ekipāžas biedriem izcīnīju  

4. un 6. vietu. Labs rezultāts, bet prieka 

par to man nebija, jo medaļu, uz kuru 

reāli pretendēju arī es, izcīnīja mans 

komandas biedrs Zintis Ekmanis. Stāvot 

skatītāju zonā un aplaudējot Zintim, kad 

viņam pasniedza olimpisko medaļu, 

izjutu rūgtumu un līdz galam nepadarīta 

darba apziņu. Tieši tad manī nobrieda 

apņemšanās nākamos četrus gadus 

sevi pilnībā veltīt bobslejam, vienalga, 

ko tas maksātu, visu pārējo noliekot 

otrajā plānā.

1988. gads, Kalgari ziemas 

olimpiskās spēles, bobsleja divnieku 

sacensību otrā diena (pēc sacensību 

pirmās dienas esam pārliecinoši 

līderi). Kamanas ieliktas starta gropē, 

iedegas zaļā gaisma, kopā ar ekipāžas 

biedru Vladimiru Kozlovu sākam 

starta iestūmienu. Jau pirmajā kustībā 

es atsitos pret savu stumšanas rokturi 

gandrīz kā pret sienu… bet izvēles 

nav, jāstumj kaut vienam pašam. 

Stumju ar milzīgu piepūli un tālāk 

par ierasto, jo paātrinājums daudz 

lēnāks. Ielēcu kamanās, bet nejutu  

stūmēja ielēkšanu aiz manis. Uz 

mirkli prātā iešaujas doma – stūmējs 

startā paslīdēja, nokrita, turējās pie 

kamanām, kamēr es viņu vilku pa 

ledu, un tad palaida mani trasē vienu 

pašu. Tā ir diskvalifikācija… Braucu, 

nedomājot par rezultātu, – ka tikai 

ĪSTENOT SAPNIJānis ĶIPURS 

olimpiskais čempions
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Uz Kalgari ziemas olimpisko spēļu goda pjedestāla augstākā 
pakāpiena – Jānis Ķipurs (no labās) un Vladimirs Kozlovs

1988. gads, Kalgari. Jānis 
Ķipurs - pretī zelta medaļai…

1988. gads. Kalgari. Jānis Ķipurs – pretī  
bronzas medaļai (kopā ar Gunti Osi, Juri Toni 
un Vladimiru Kozlovu)…



kaut kā līdz finišam, un tad pašam 

vēl kamanas jānobremzē (to vienmēr 

dara stūmējs). Tiklīdz šķērsoju finiša 

līniju, tā bremzē… kā, tad jau stūmējs 

tomēr kaut kā ir ticis kamanās. Man 

dusmas vēl lielākas. Tātad viņš 

paslīdēja, es viņu vilku, bet viņš 

tomēr kaut kā pamanījās ierāpties, 

bet rezultāts būs katastrofāls un 

par medaļu var aizmirst. Kamēr 

es domāju, kā viņu par to sodīt, 

tikmēr kamanas jau apstājušās un 

aizmugurē dzirdu sulīgu lamāšanos 

par to, ka kamanas startā esot bijis 

nenormāli smagi stumt. Kamēr mēs 

skaidrojamies, tikmēr finišē nākamā 

ekipāža un lamājas vēl skaļāk par 

mums. Tad es sapratu, ka problēma 

ir starta gropē. Kā vēlāk noskaidrojās, 

neilgi pirms mūsu starta ļoti stiprais 

vējš bija sapūtis trasē smiltis, un 

sacensību trešais brauciens tika 

atcelts. Pārceltos sacensību trešo un 

ceturto braucienus nākamajā dienā 

aizvadījām veiksmīgi un izcīnījām zelta 

medaļas. Turpat Kalgari es piedzīvoju 

pirmās īstās latviskās emocijas, kuras 

man sagādāja Kanādas latvieši. 

Bobsleja sacensību laikā starta tribīnēs 

plīvoja sarkanbaltsarkanie karogi, bet 

pēc uzvaras divniekos olimpiskajā 

ciematā mani pārsteidza Toronto 

latvieši ar sarkanbaltsarkanu rožu klēpi.  

1992. gads, Albērvila. Esam izgājuši 

cauri mūsu valsts atdzimšanas 

procesam, esam izcīnījuši tiesības 

piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs 

startējot ar Latvijas karogu. Latvijas 

olimpiskā komanda man uzticējusi 

spēļu atklāšanas ceremonijā ienest 

Latvijas karogu. Man tas ir liels 

pagodinājums un milzīgs lepnums, 

–  iesoļojot olimpiskajā stadionā, 

rokās turēt mūsu valsts karogu, ar to 

demonstrējot visai pasaulei – mēs 

esam atgriezušies, lai paliktu.

Dārgie olimpieši, es domās apskauju 

jūs visus un ticu, ka, atgriežoties mājās, 

ikviens no jums, liekot roku uz sirds 

varēs teikt – es  izdarīju visu, kas bija 

manos spēkos.

Tieši pašatdeve, motivācija un vēlme 

uzvarēt ir tas, ko mēs, līdzjutēji un 

līdzpārdzīvotāji, gribam ieraudzīt jūsu 

acīs izšķirošajos brīžos sacensību 

arēnās.  

Lai jums izdodas piepildīt savus 

sportiskos sapņus!

Gads Norises vieta Karognesējs 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

1936 Garmiša Partenkirhene Leonīds Vedējs Hokejs

1936 Berlīne Haralds Marvē Šaušana

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 BMX riteņbraukšana

2018 Phjončhana Daumants Dreiškens Bobslejs

2020/2021 Tokija Aļona Ostapenko
Agnis Čavars

Teniss
3x3 basketbols

LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMANDAS KAROGNESĒJI 
OLIMPISKO SPĒĻU ATKLĀŠANAS CEREMONIJĀS
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Jānis Ķipurs (Albērvilas ziemas olimpisko spēļu 
atklāšanas ceremonijas tērpā) ar mazmeitiņu 
Aiviju Vecrīgā



2021. GADS OLIMPISKAJĀ KUSTĪBĀ UN 
LATVIJAS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS DARBĪBĀ

piesaistoši, gan informatīvi bagāti. 

Veicinot olimpisko izglītību, tiek 
rīkoti dažādi konkursi skolēniem, 
- uz biļetena pēdējā vāka  LOA 
senatores, Austrumu pamatskolas 
sporta skolotājas Irinas Tihomirovas 
skolēnu zīmējumu konkursa darbi.  
Pirmsskolas vecuma bērniem sa-
gatavots plakāts – “Sporta alfabēts”.

Plakātus un citus LOA izstrādātos 

metodiskos materiālus  par 

olimpisko kustību varat atrast 

www.loa.lv

Antra GULBE 

LOA 
izpilddirektore

2021. gadā atzīmējām mūsdienu 

olimpiskās kustības 125. gadadienu. 

2021. gadā XXXII Olimpiādes spēlēs 

Tokijā aizsākās jaunas tradīcijas un 

mainījās gadiem ilgi rituāli. Franču 

garīdznieka Didona 1895. gadā izteik-

tais sauklis “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk” 

savulaik kļuva par olimpisko devīzi, 

kura tagad ir papildināta: “Ātrāk, 

augstāk, spēcīgāk – kopā”.

Kopā - sieviete un vīrietis divatā 

ienes katras komandas karogu 

olimpisko spēļu atklāšanas cere-

monijā, jo viens no jautājumiem, 

kuram olimpiskā saime pievērš lielu 

uzmanību jau vairākus gadus, – dzi-

mumu līdztiesība. 1900. gadā pirmo 

reizi olimpiskajās spēlēs piedalījās 

sievietes (no 997 dalībniekiem -  

22 sievietes) piecos “dāmām pie-

dienīgos” sporta veidos – tenisā, 

kroketā, burāšanā, jāšanas sportā 

un golfā. Kopš 2012. gada pirmo 

reizi katras valsts komandā ir vis-

maz viena sieviete, bet 2021.gadā 

Olimpiādes spēlēs Tokijā 49% no 

dalībniekiem bija sievietes. Latvijas 

karogu Tokijas olimpiskajā stadionā 

ienesa tenisiste Aļona Ostapenko 

un  3x3 basketbola komandas kap-

teinis Agnis Čavars.

1989. gada 21. martā dibināta izglī-

tojoša rakstura sabiedriska sporta 

organizācija “Latvijas Olimpiskā 

akadēmija” (LOA), lai popularizētu 

olimpiskos ideālus un veicinātu 

olimpisko ideju izplatību Latvijā.

LOA katru gadu rīko mācību sesijas 

un seminārus, kuros piedalās skolē-

ni, studenti, sporta skolotāji, Latvijas 

olimpiskās izlases dalībnieki.   

2021. gada vasarā Valmieras Olim-

piskajā centrā notika seminārs 

pirmsskolas un sākumskolas sporta 

pedagogiem. Ikvienas sesijas  un se-

mināra mērķis ir ne tikai lekciju veidā 

dot jaunas zināšanas, bet pilnveidot 

un izmantot jau iegūtās. Kā lektori 

sesijās piedalās Latvijas Olimpiskās 

komitejas, Latvijas Olimpiskās aka-

dēmijas, Latvijas Olimpiešu kluba, 

Latvijas Sporta pedagoģijas aka-

dēmijas, Latvijas Sporta muzeja un 

citu organizāciju pārstāvji, arī sporta 

skolotāji. 

Ikgadējie LOA rīkotie Latvijā dzīvojo-

šo tautību bērnu un jauniešu sporta 

svētki “Vienoti sportā” 2021. gadā 

notika jau 32. gadu pēc kārtas. Šim 

pasākumam ir ļoti nozīmīgs mērķis – 

veicināt valstī dzīvojošo tautību or-

ganizāciju pārstāvju vienotību sportā 

un tautu draudzību vienotā Latvijā. 

Kopš 1992. gada Latvijā notiek 

vienojošs pasākums – Olimpiskā 

diena, ko ik gadus organizē lielākā 

daļa nacionālo olimpisko komiteju 

piecos kontinentos, lai cilvēkos 

vairotu olimpiskās vērtības – izci-

lību, draudzību, cieņu. Olimpiskās 

dienas liels atbalsts ir olimpisko 

spēļu dalībnieki, kuri iesaistās 

pasākumā, dalās pieredzē, aicina 

ikvienu izmēģināt savu prasmi un 

apliecināt meistarību sev interesē-

jošā sporta veidā. 

LOA ir sagatavojusi vairākus meto-

diskos materiālus par tādām tē-

mām kā olimpiskās kustības aktu-

alitātes un problēmas, starptautiskā 

sporta kustība. Regulāri iznāk LOA 

biļeteni, kuros tiek piedāvāti vēs-

turiski pētījumi par Latvijas sportis-

tiem, olimpisko spēļu dalībniekiem, 

par mītiem, rituāliem un olimpisko 

spēļu tradīcijām Senajā Grieķijā. Ar 

šādu mērķi LOA  ir sagatavojusi un 

izdevusi olimpiskās izglītības pla-

kātus, kas ir gan vizuāli uzmanību 

LOA izaicinājums ir iemācīt 

cilvēkiem atšķirt patiesās olimpisma 

idejas un vērtības. Lai ikviens 

sportists, treneris ir paraugs godīgas 

spēles principu ievērošanā ne tikai 

sporta laukumā, bet arī ikdienā! 
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Latvijas Olimpiskās 
akadēmijas Senāta  
locekļi 2021. gada jūlijā.  
No kreisās:  
Ivans Klementjevs,  
Irina Tihomirova,  
Ilvis Ābeļkalns,  
Alīda Zigmunde,  
Rita Jumiķe,  
Jefimijs Klementjevs,  
Agra Brūne, Biruta Puriņa, 
Biruta Luika, Agita Ābele, 
Antra Gulbe



2022. gada ziemas olimpisko spē-

ļu  talismans “Bing Dwen Dwen” 

iemieso sportistu spēku un gribas-

spēku un palīdz veicināt olimpisko 

garu.

Bings valkā visu ķermeni aptve-

rošu no ledus izgatavotu “čaulu”, 

kas atgādina astronauta tērpu 

— veltījums jaunu tehnoloģiju pie-

ņemšanai nākotnē ar bezgalīgām 

iespējām. Apvalks pandai palīdz  

arī slidot, snovot un slēpot līdzās 

olimpiskajiem sportistiem.

Oreola spilgtās krāsas ap seju 

atspoguļo jaunākās progresīvās 

tehnoloģijas spēļu ledus un snie-

ga sporta trasēs, savukārt sirds 

XXIV ZIEMAS OLIMPISKO SPĒĻU 
TALISMANS BINGS

kreisajā plaukstā simbolizē Ķīnas 

viesmīlību sportistiem un skatītā-

jiem ziemas olimpiskajās spēlēs.

Ķīniešu mandarīnu valodā (Ķīnas 

oficiālais dialekts) vārdam “Bing” ir 

vairākas nozīmes, lai gan visizpla-

tītākā ir “ledus”. Vārds simbolizē arī 

tīrību un spēku, savukārt “Dwen 

Dwen” apzīmē bērnus.

Animācijas pandas tēls 2022. gada 

oficiālajam talismanam nav pār-

steigums, jo milzu panda ir Ķīnas 

nacionālais dzīvnieks. Panda bija 

viens no pieciem 2008. gada Peki-

nas Olimpiādes spēļu talismaniem.

Mākslinieks: Cao Xue.

Animācijas filma par XXIV ziemas 
olimpisko spēļu talismanu – 
https://olympics.com/en/
beijing-2022/mascot

Antra GULBE 

LOA 
izpilddirektore

LATVIJAS  
SPORTISTIEM !

VEIKSMI UN PANĀKUMUS
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Rīgas Austrumu pamatskolas
skolēnu zīmējumu konkursa darbi –  
sveiciens XXIV ziemas olimpisko 
spēļu dalībniekiem!


