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Pirmās Baltijas bērnu olimpiādes atklāša-
nas ceremonijā tika nolasītas apsveikuma vēs-
tules, kas tika adresētas 2006. gada olimpiādes 
dalībniekiem un viesiem. To starpā: Ķelnes ober-
birģermeistara Friča Šramma (Fritz Schramma) 
kunga, Bundestāga ministra Eiropas Savienības 
lietās Kurta Bodeviga (Kurt Bodewig) kunga, Uk-
rainas ģimenes, jaunatnes un sporta lietu ministra 
Jurija Pavļenko (Juri Pawlenko) kunga, Igaunijas 
kultūras ministra Raivo Palmaru (Raivo Palmaru) 
kunga, kā arī Polijas, Norvēģijas, Zviedrijas un 
Dānijas sūtņu vēstules.

Par dalību olimpiādē projekta organizatori 
samaksu neprasīja, tādā veidā ļaujot bērniem un 
pusaudžiem no maznodrošinātām ģimenēm aktīvi 
piedalīties normālā sabiedriskajā dzīvē. Lielu izde-
vumu daļu par viesu dzīvošanu un ēdināšanu uzņē-
mās Vācijas fonds „Bērnu veselība bez robežām”, 
bet par Latvijas un Igaunijas delegāciju atvešanu 
rūpējās 1. Baltijas bērnu olimpiādes sponsors – Lat-
vijas uzņēmums „ECOLINES”.

Sacensību dalībniekiem un bērniem-ska-
tītājiem tika sagatavots vairāk nekā 500 dāvanu 
un suvenīru, kurus sarūpēja sponsori no Vācijas, 
Polijas, Dienvidkorejas un ASV. Atmiņai par šiem 
lieliskajiem svētkiem visi bērni saņēma balvas: grā-
matas, rotaļlietas, sporta inventāru, makšķerēšanas 
piederumus, mugursomas, sporta somas, mūzikas 
kompaktdiskus, kalkulatorus, kā arī dažādus suve-
nīrus un saldumus.

Svētku noskaņu un labu garastāvokli sek-
mēja Dortmundes muzikālā kolektīva „Ethnova” 
un Ķelnes karnevāla dalībnieku „Tanzcorps TSV 
Rheinflotte” deju ansambļa uzstāšanās, kā arī 
Ķelnes regbija kluba „Cologne Centurions” pa-
raugdemonstrējumi. Šī kluba spēlētājs slavenais 
Verners Hipplers svētkos dalīja savus autogrā-
fus. Diemžēl hokeja komandas „Ķelnes haizivis” 
(Kölner Haie) spēlētāji, kas tika uzaicināti uz fes-
tivālu, šajā dienā bija izbraukumā, taču dāvanas, 
suvenīrus un fotogrāfijas ar autogrāfiem viņi pa-
spēja nodot savlaicīgi.

Sports

Spēle – tas ir lielisks veids, kā iepazīt 
citas kultūras. Interese par citu tautu 

spēlēm rodas spontāni, un ne tikai bēr-
niem. Spēles nepieciešamība ir dziļi ie-
sakņojusies cilvēka dabā. Parādīt jaunu 
spēli, iemācīt to spēlēt, tai skaitā arī ār-
zemniekiem, nemaz nav grūti. Šādi rodas 
zinātkāre, tiek uzkrāta jauna pieredze un 
tiek panākta sapratne. Skolās, muzejos, 
pulciņos, integrācijas centros un svētkos 
veiksmīgi norisinās mēģinājumi ar spē-
les palīdzību apvienot dažādas kultūras. 
Viena no tādām spēlēm ir novuss.

Novuss tiek uzskatīts par Latvijas nacionālo 
sporta veidu. Saskaņā ar spēles oficiālo vēsturi tā 
parādījās 20-to gadu beigās. Latviešu jūrnieki An-
glijā redzēja līdzīgu spēli – tas droši vien bija kāds 
no bāru biljarda paveidiem. Jūrniekiem iepatikās šī 
spēle, un viņi atveda uz dzimteni skices, pēc kurām 
tika izgatavots pirmais novusa galds. Savu triumfa 
gājienu valstī novuss sāka ostas pilsētās.

Ar laiku latvieši atteicās no angļu šabloniem, 
un spēle kļuva mūsdienīgāka. Gandrīz vienā laikā 
ar Latviju novuss izplatījās arī kaimiņu Igaunijā, kur 
tas ilgu laiku bija pazīstams ar nosaukumu „kronis”. 
Šobrīd spēle kļūst arvien populārāka arī citās val-
stīs – Somijā, Kanādā, Krievijā, Izraēlā, ASV, Uk-
rainā, Austrālijā, Anglijā un Vācijā. Kopš 1993. gada 
tiek rīkotas vispasaules sacensības novusā.

Novusu spēlē ne tikai bērni, bet arī pie-
augušie, un iemācīties spēlēt šo spēli ir viegli 
jebkuram, kas to vēlas, neatkarīgi no vecuma vai 
dzimuma. Šī interesantā spēle attīsta veiklību, 
redzes asumu, reakcijas ātrumu, precizitāti un  
iespēju prognozēt situāciju.

Novusā ir sakombinētas tādas spēlētāja iema-
ņas, kuras citos sporta veidos vai spēlēs tiek pielieto-
tas tikai atsevišķi. Novusa devīze ir „ar spēles palīdzī-
bu apvienot cilvēkus, kas citā situācijā sevi pierādīt 
nevar”. Novusu vienlaicīgi var spēlēt gan divi, gan arī 
četri dalībnieki. Bez tam šī lieliskā nodarbe ir domāta 
ne tikai spēlētājiem, bet arī skatītājiem.

Vācijā labdarības organizācijas „Bērnu veselība 
bez robežām” (Kindergesundheit-grenzenlos-Fonds e. 
V.) dibinātāji nolēma ne tikai iekļaut novusu 1. Baltijas 
bērnu olimpiādes programmā, bet arī organizēt Vācijā 
pirmo starptautisko novusa turnīru. Par tikšanos ar šī 
fonda pārstāvjiem mūsu redakcijā mēs rakstījām jau 
žurnāla maija numurā (№5 (103), 2006).

2006. gada 30. septembrī Ķelnē ar pilsētas 
pašvaldības atbalstu Ķelnes augstākās sporta sko-
las (Deutsche Sporthochschule) zālēs notika šie 
pirmie starptautiskie bērnu svētki, kuros, neskaitot 
Vācijas bērnus, piedalījās arī Latvijas, Igaunijas, 
Krievijas, Ukrainas un Polijas delegācijas. Vienu 
dienu pirms olimpiādes, 29. septembrī, ārzemju 
viesus pilsētas rātsnamā pieņēma pilsētas mērs 
Angela Špicigas (Angela Spizig) kundze. Katram 
viesim par piemiņu tika pasniegtas dāvanas ar Ķel-
nes pilsētas emblēmu un simboliku.



MŪSU RAJONS
Latgales priekšpilsēta  27

Sports

Olimpiādes sporta laukumos tika izspēlēti pie-
ci medaļu komplekti (meiteņu un zēnu individuālās 
sacensības novusā un dambretē, kā arī ātrspēles 
turnīrs šahā) un divi kausu komplekti (tautasbumba 
un labākā komanda pēc lielākā medaļu skaita).

Novusa spēlē labākā bija latviete Sintija Stug-
le. Pirmo vietu novusā starp jauniešiem izcīnīja 
Latvijas pārstāvis Juris Grosēns. Arī sudraba un 
bronzas medaļas saņēma pārstāvji no Latvijas – šīs 
sporta spēles pamatlicējas.

Pašas lielākās komandas – no Latvijas kontā 
arī zelta medaļas dambretē un šahā: Sintijai Kalni-
ņai – dambretē (jaunietes), Vladislavam Kitlerjukam 
– dambretē (jaunieši), Arsenijam Turčenko – šahā. 
Igaunijas viesi saņēma vienu bronzas godalgu – Ja-
neks Jaškovs.

Olimpiādes saimnieki Vācijas bērni nepalika 
parādā un ieguva zelta un bronzas kausus komandu 
sacensībās tautasbumbā. Sudraba kausu izcīnīja 
Latvijas komanda.

Apkopojot visu spēļu rezultātus, Latvijas bērni 
ieguva visvairāk balvu, par ko arī tika apbalvoti ar 
zelta kausu. Delegācijas vadītājs bija Juris Kiriks, 
Latvijas Novusa federācijas viceprezidents. Otro 
vietu starp komandām izcīnīja Igaunijas (sudraba 
kausu), bet bronzas kausu – Vācijas komanda.

Interesantas bija arī neoficiālās sacensības 
novusā starp pieaugušajiem. Bez profesionāļiem 
no Latvijas un Igaunijas tajās piedalījās arī iesācēji 
šajā sporta veidā – Vācijas pārstāvji, kuri izcīnīja 
godpilno sesto vietu. Bet labākais šajā jomā bija 
Olafs Karu no Igaunijas.

Apbalvošanas ceremonijā un festivāla no-
slēgumā tika oficiāli paziņotas divas Baltijas bērnu 
olimpiādes – 2007 galvaspilsētas – tā ir jau zināmā 
Ķelne (Vācija) un Rīga. Projekta koordinators Latvi-
jā ir Latvijas Novusa federācija.

Baltijas bērnu olimpiāde („Starptautiskās 
spēles”) – tautas spēļu un bērnu un pusaudžu 
(līdz 17 gadiem) kultūras un sporta festivāls no-
risinās katru gadu šādās valstīs: Vācijā, Dānijā, 
Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā, Igaunijā, 
Latvijā, Lietuvā un Polijā.

Olimpiādes 10 gadu ilgajā projektā (no 2006. līdz 
2015. gadam) īpaša uzmanība tiek veltīta Eiropas Sa-
vienības dažādu valstu iestāžu, sabiedrisko organizā-
ciju, sporta federāciju, kopienu un komūnu sadarbībai.

Tādēļ likumsakarīgs ir fakts, ka inte-
resi par olimpiādi ir izrādījušas „ne-
baltijas” valstu – Ukrainas, Beļģijas 
un Holandes sabiedriskās organi-
zācijas. Baltijas bērnu olimpiādes 
koncepcija paredz sporta svētku 
ikgadēju norisināšanos vienlaicīgi 
tajās valstīs, kuras iesaistās projek-
tā, un olimpiādes organizēšanu savā 
valstī.

Projekta mērķis ir Eiropas 
bērni un pusaudži, skolnieki un skol-
nieces, neatkarīgi no reliģiskās pie-
derības, tautības un dzīvesvietas. 
Olimpiāde, kas iedalīta divās vecu-
ma kategorijās – līdz 15 gadiem un 
no 15 līdz 18 gadiem, ir paredzēta 
Baltijas jūras un citu valstu meite-
nēm un zēniem.

Informāciju par „Olimpiādi 2007” 
var iegūt orgkomitejā, zvanot 
pa tālruni +49 221 1692374 vai 

veicot pieprasījumu uz e-pastu 
olympia@kggf.de

„Veseli bērni bez robežām” fonda 
interneta mājaslapa  

www.kggf.de.

Otro Baltijas bērnu olimpiādi paredzēts 
rīkot Rīgā 2007. gada septembrī . 
Olimpiādes oficiālie informatīvie

atbalstītāji ir Rīgas pilsētas žurnāls 
„Mūsu Rajons” un žurnāls „HoReCa”. 

Uzziņas pa tālruni 7371222


