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PREZIDENTA SLEJA

Tik dažādas sejas, 
bet viena aizraušanās!

Dzīvojam dīvainā laikā, kad daudzi izvirzītie 
mērķi un ieceres jāmaina. Covid-19 licis 
pārskatīt iecerēto sacensību kalendāru 
mūsu valstī un pasaulē. Šogad atceltas 
vai pārceltas daudzas pasaules mēroga 
sacensības. Treniņu process piedzīvojis 
ievērojamas pārmaiņas, bet sacensību 
organizēšana pavasarī tika aizliegta. 
Taču orientieristi vienmēr bijuši radoši 
ļaudis, tādi bijām arī šoreiz. Kas gan vēl 
stiprina cilvēka imunitāti un veselību labāk 
par būšanu mežā ar karti un kompasu! 
Tāpēc, ievērojot visus valstī noteiktos 
epidemioloģiskos ierobežojumus, 
atradām jaunus orientēšanās risinājumus. 
Tradicionālie sacensību seriāli tika aizstāti 
ar 21 iknedēļas individuālo orientēšanās 
treniņu poligonu visā Latvijā. Jaunas 
pārvērtības piedzīvoja taku orientēšanās, 
jo šīs sacensības sāka organizēt interneta 
tiešsaistē, un tas strauji veicināja šā virziena 
popularitāti. Jaunajā sacensību formātā 
taku orientēšanās sacensības tagad pulcē 
tūkstošiem dalībnieku no visas pasaules. 
Šķiet, ka nākotnē lielāku popularitāti iegūs 
arī e-orientēšanās disciplīna, kur sacensības 
tiek aizvadītas virtuālajā vidē, virtuālajā 
apvidū. Arī pats pamēģināju... Bija neparasti 
pārvērst Nītaures karti 3D virtuālā apvidū, un 
šajā apvidū, veicot distanci, apmaldīties. 
Pērnais gads Latvijas orientieristu saimei 
paliks atmiņā ar veiksmīgi organizēto 
pasaules veterānu čempionātu, kad 
uzņēmām vairāk nekā 4000 dalībnieku no 
42 valstīm. Liels paldies sacensību direktorei 
Ildzei Straumei un visiem, kuri palīdzēja 
notikt šīm pēdējos gados Latvijā lielākajām 
orientēšanās sacensībām.
Bijām uzņēmuši labu starptautisko 
sacensību organizēšanas ritumu un Gunāra 
Ikaunieka vadībā gatavojām 2020. gada 
ziemas orientēšanās Pasaules kausa posmu, 
pasaules junioru čempionātu un Eiropas 
jauniešu čempionātu. Diemžēl lielajam 
sagatavošanās darbam treknu krustu 
pārvilka siltā ziema un sniega trūkums. Bijām 
spiesti sacensību rīkošanu nodot zviedru 
kolēģiem.

Epidemioloģiskā situācija Eiropā apdraudēja 
Latvijā ieplānoto 2020. gada Eiropas 
čempionātu rogainingā. Karantīnas režīma 
atvieglošana un valdības lēmumi ļauj 
optimistiski raudzīties uz sacensību norises 
iespējamību Tukuma apkārtnē. Prieks par 
tukumnieku apņēmību šajā nenoteiktībā 
nemest plinti krūmos un turpināt 
sagatavošanās darbus! Novēlu Evitas 
Freimanes komandai izdošanos!
2019. gads Latvijas orientieristiem bijis 
sekmīgs. 2019. gadā kopā tika aizvadīti 
121 040 starti, startējot 16 440 unikāliem 
dalībniekiem, vidēji piedaloties 7,36 reizes. 
Tas nozīmē, ka attiecībā pret iepriekšējiem 
gadiem pieaudzis startējušo dalībnieku 
skaits un vidējais startu biežums. Par mūža 
ieguldījumu orientēšanās sporta attīstībā 
augsto valsts apbalvojumu – Atzinības 
krustu – saņēma orientēšanās kluba 
“Alūksne–Ape” vadītājs Vilnis Veļķeris. 
Vilnis ir viens no izcilākajiem orientēšanās 
sporta entuziastiem un attīstītājiem mūsu 
valstī. Viņš ir plaši pazīstams sacensību 
organizētājs, karšu autors un mūsu sporta 
popularizētājs. Pateicoties Viļņa aktīvai 
darbībai, Alūksnes pusē ir izveidojies spēcīgs 
orientēšanās centrs.
Atzinīgi vērtējami arī sportistu panākumi 
starptautiskajā līmenī. Izcēlās gan pieaugušo 
izlase, gan arī jaunie orientieristi, ļaujot cerīgi 
raudzīties uz orientēšanās jauno paaudzi. 
Nevar nepieminēt arī pieredzes bagāto 
Latvijas orientieristu sniegumu pasaules 
veterānu čempionātā – 13 medaļas, 
izcīnīto godalgu ziņā atpaliekot tikai 
no orientēšanās tradīcijām bagātajām 
Skandināvijas valstīm. (Par Latvijas sportistu 
panākumiem 2019. gadā lasiet šajā žurnālā).
Šogad orientēšanās kalendārs ir ievērojami 
atšķirīgs no iepriekšējo gadu kalendāriem. 
Latvijas Orientēšanās federācijas vārdā 
vēlos pateikties klubiem par valstī noteikto 
pasākumu rīkošanas ierobežojumu 
ievērošanu, kā arī sapratni mainīt sacensību 
norises datumus un meklēt labākos 
sadarbības risinājumus. 
Uz tikšanos “zaļajā stadionā”! 
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MūSU cILvēkS

Orientieristu sabiedrībā bija liels pārsteigums, uzzinot, ka savulaik 
esat bijis orientierists.
Jā! Ar orientēšanos nodarbojos, kamēr mācījos skolā.  Piedalījos 
sacensībās Šmerlī, Biķerniekos, atceros, ka braucām arī uz Babīti. Un tas 
man ļoti labi patika! Jo orientēšanās sportā nepieciešama gan spēja lasīt 
karti un māka orientēties apvidū, gan skriešana. Man vairāk padevās 
orientēšanās un tieši ar to varēju konkurēt ar tiem, kuri skrēja ātrāk. Bet 
rezultāti man bija viduvēji. Neatceros, ka kaut ko būtu vinnējis.

Kā nokļuvāt orientēšanās sportā?
Mācījos Rīgas 2. vidusskolā, un orientēšanās sportam mani piesaistīja 
draugi. Teica, lai pamēģinu. Aizbraucu uz sacensībām, un man patiešām 
šķita interesanti – darboties ar kompasu un karti, orientēties. Atceros, 
mums treneris bija fizkultūras skolotājs Balbieris. Tas bija devītajā, bet 
varbūt jau 8. klasē. Un ar orientēšanos nodarbojos tikai tos gadus, kad 
mācījos vidusskolā. 

Kas visvairāk patika – sacensību gars vai kontrolpunktu meklēšanas 
azarts?
Tas, ka izdevās tos atrast! Man nebija tik svarīgas izcīnītās vietas, bet gan 
tas, ka orientēšanās bija interesanta nodarbe. Man patika orientēties 
nepazīstamā apvidū. Tā bija patīkama laika pavadīšanas iespēja, tīkams 
sports, lai gan par dižu sportistu mani tiešām nevajadzētu uzskatīt. 
Protams, startēju arī sacensībās starp skolām, taču ar ievērības cienīgiem 
rezultātiem neizcēlos. Man patika izkustēšanās svaigā gaisā draugu 
kompānijā.

Vai pirmajās sacensībās mežā nenomaldījāties?
Domāju, ka ne. Jo mana stiprā puse bija tieši orientēšanās. Atceros, 
ka pirmās sacensības bija Šmerlī. Laikam tajās man gāja salīdzinoši 
labi, jo citādi es, iespējams, nebūtu turpinājis. Daudz grūtāk gan klājās 
sacensībās pie Babītes, kur bija biezāks mežs un arī purvs.

Vai tas, ka jaunībā esat nodarbojies ar orientēšanos, ir noderējis arī 
turpmākajā dzīvē?
Nezinu, vai tas ir saistīts, bet es patiešām labi orientējos svešās, 
nepazīstamās vietās. Es nekad tā īsti neesmu apmaldījies. Man patīk 
nepazīstamās pilsētās staigāt ārpus tūristu iecienītiem maršrutiem, un 
es vēl ne reizi neesmu nomaldījies. Tā ka varu teikt – jā, orientēšanās 
spējas manī vēl ir saglabājušās, un tās noder. Atstājiet mani kādā svešā 
vietā, un es vienmēr atradīšu ceļu mājup! Atceros, kad reiz braucu 

cauri Parīzei un man nebija kartes, es vadījos pēc saules. Iebraucu no 
ziemeļaustrumiem, man vajadzēja izbraukt dienvidrietumos, un es 
orientējos Parīzē pēc saules kā indiānis. Braucu pa mazām ieliņām un 
nokļuvu vajadzīgajā krustojumā!

Vai tagad gribētos paskriet kādās orientēšanās sacensībās?
Neesmu gan par to domājis. Bet skriet kopā ar apsargiem diez vai ir 
jēdzīgi...

Ņemiet apsargus līdzi!
Kas tad tā būs par orientēšanos, ja apsargi atradīs man visus punktus! 
Bet, ja nopietni, šaubos, vai man tam atradīsies laiks. Taču man patīk 
doties pārgājienos. Pasaulē ir pat tāds sporta veids, kur cilvēki veic 
simtiem kilometru garus maršrutus. Ne jau vienā piegājienā, bet vairākās 
reizēs – nākamajā sākot tieši tur, kur esi finišējis iepriekšējā reizē. Tiek 
izdalītas kartes, un tad ir jāveic šis pārgājiens. Viens mans britu paziņa 
šādi ar kājām iet no Bretaņas līdz Prāgai. Pa gabaliņam, vairākos gados, 
un nu jau ir tuvu finišam.Tas man patīk, un to esmu darījis. Esmu šādi 
šķērsojis Luksemburgu, no dienvidiem līdz tās ziemeļu punktam. Kādās 
20 reizēs visu maršrutu pieveicu. Tas gan gluži nav orientēšanās sports, 
bet zināma līdzība ir.

Tad jums noteikti jāizmēģina rogainings! Tas ir līdzīgāks šim 
pārgājienu sportam.
Jā, esmu par rogainingu dzirdējis. Tā ir laba lieta. Jo aktīvas kustības 
svaigā gaisā ir veselīgi pats par sevi, turklāt iepazīsti dabu, apkārtni, savu 
valsti no pavisam cita skatupunkta. Ieteiktu to darīt visiem, ja ir tam laiks. 
Jo tas patiešām ir interesanti.

Vai šobrīd vispār sanāk laika fiziskām aktivitātēm?
Diemžēl gandrīz nemaz. Jā, man bija Jaungada apņemšanās, bet nu jau 
ir pavasaris, un es vēl neko neesmu iesācis.

Nesen izteicāties, ka vēlētos orientēšanās sportu redzēt olimpiskajās 
spēlēs.
Jā! Jo orientēšanās ir sporta veids, kurš man patīk! Katrās olimpiskajās 
spēlēs uzņem pa kādam jaunam sporta veidam, kāpēc gan nākamajā 
reizē tā nevarētu būt orientēšanās? Ar to taču nodarbojas simtiem 
tūkstoši visā pasaulē, tas ir ļoti populārs sporta veids. Iespējams, 
ka vajadzētu sākt iniciatīvu par orientēšanās iekļaušanu vasaras 
olimpiskajās spēlēs. 

Latvijas prezidents
grib orientēšanos redzēt olimpiskajās spēlēs
Teksts: JURIS VAIDAKOVS
Foto: ILMĀRS ZNOTIŅŠ

LATVIjAS pRezIDeNTS eGILS LeVITS ORIeNTēšANOS SAUc pAR SAVU SpORTU, jO 
TAS IR VIeNīGAIS, AR KO VIņš pATS IR NODARBOjIeS. “eS jOpROjāM ļOTI AUGSTU 
VēRTējU ORIeNTēšANOS, KAUT ARī NU jAU pAGājUšI DAUDzI GADU DeSMITI, KOpš 
STARTējU SAVāS pēDējāS SAceNSīBāS,” INTeRVIjā ŽURNāLAM “ORIeNTIeRIM” 
ATzīST VALSTS pRezIDeNTS, ATKLājOT, AR KO, VIņApRāT, ORIeNTēšANāS SpORTS 
IR VēRTīGS.
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Kad
uzvaras
garša
neapnīk

S
andrai ir tikai 24 gadi, viņa dzimusi vienā dienā ar Latviju – 
18. novembrī. Un pēdējos gados tieši viņa ir viena no 
lielākajām Latvijas orientēšanās cerībām. Ar šo sportu 
sākusi nodarboties 2. klasītē un no to laiku skolas meiteņu 
un puiku kompānijas palikusi vienīgā, kura orientēšanos 
sauc par savu dzīvesveidu. Sandras mērķis ir kļūt par 
pasaules čempioni, bet šovasar viņai nobruka plāns par 

vietu labāko sešiniekā Eiropas čempionātā. Žurnālam “Orientieris” 
Sandra Grosberga stāsta, ko nozīmē būt elites līmeņa orientieristei. 

Šo pirmo reizi atceries?
Protams!  Man bija deviņi gadi. Tas bija 2005. gada pavasarī. 
Cēsu “Meridiāna” pirmā kārta pie Ērgļu klintīm. Mežā mēs, 
meiteņu bariņš, gājām kopā ar sporta skolotāju. Skatījos 
kartē un nekādi nevarēju saprast, kāpēc priežu mežs 
iezīmēts baltā krāsā. Biju izbrīnīta – ja jau kartē viss balts, tad 
kāpēc mums te nav sniega? Es tiešām domāju, ka baltais 
kartē ir sniegs dabā! Un vēl es nesapratu, kāpēc visi tik ļoti 
steidzas. Es lēnā garā pastaigājos, skatījos apkārt, baudīju 
ainavu un nesapratu, ko tie pārējie tā skrien. Bet mēnesi 
vēlāk jau bija manas pirmās sacensības. Paliku ceturtajā 
vietā – klasesbiedrenes apskrēja. Domāju, ka nē – tas neies 
cauri! Es negribu, ka mani kāds apskrien! 

Tātad sportiskais niknums un vēlme uzvarēt tev ir jau no 
pašām pirmajām sacensībām!
Jā! Un ir joprojām.

Pēc cik ilga laika izcīnīji savu pirmo uzvaru? Kad apskrēji 
klasesbiedrenes? 
Tas bija ļoti ātri. Šķiet, ka pēc mēneša.

Kas bija tas, kas tevi tā pavisam piesaistīja tieši 
orientēšanās sportam?
Domāju, ka nostrādāja tas, ka tas ir mans pirmais sporta 
veids. Esmu vairākus gadus spēlējusi basketbolu, volejbolu, 
florbolu, trenējusies galda tenisā, bet paliku pie orientēšanās. 

Nezinātājs gan nepateiks, ka esi tik sportiska un spēcīga!
Orientēšanās sportā ar fizisko vien nekur tālu netiksi. Te 
spēks nepieciešams kopā ar prātu. Trenere reiz atzinās, ka 
viņa visai ātri pamanījusi, ka man galvā kaut kas tāds ir, ka 
spēju fizisko saslēgt ar prātu. 

Un tad trenere tieši tev pievērsa papildu uzmanību?
Jā. Visi “Meridiāna” treneri – Aija Alksne, Igors Bužs, 
Agris Peipiņš – ļoti ātri redzēja manī potenciālu. Palīdzēja, 
pieturēja pie orientēšanās. Nebija jau tā, ka bēgu prom, bet 
viņi par mani rūpējās. 

Tad varbūt tev arī jāiet strādāt par treneri?
Nē! Ar bērniem ir jāmāk darboties. Tas ir ļoti smalks darbs. 
Man patīk, ka man bez sporta ir arī citas nodarbes un 
intereses, tāpēc pagaidām man nav vēlmes visai būt 
sportā – pašai sportot un vēl citus trenēt.

Ir kādreiz piezagusies doma mest orientēšanos pie malas?
Nē! Nekad! Ir bijis grūti, bet nekad neesmu domājusi, ka 
varētu padoties.

Kurš bijis pats pirmais tavs lielais sportiskais panākums? 
Tāds, pēc kura juties kā septītajās debesīs?
2011. gadā izcīnīju bronzu Eiropas jauniešu čempionātā 
sprintā. Tas bija mans pats pirmais čempionāts, pati pirmā 
distance un – medaļa. Tad sapratu, ka visam līdzšinējam 
darbam ir nozīme, ka tas, ko daru, ir tā vērts. Redzēju rezultātu, 
un sapratu, ka tikai ar smagu darbu var tikt uz priekšu. Toreiz 
tā uzvara bija ne tik daudz kā gandarījums, bet gan – svarīgs 
pagrieziena punkts dzīvē. Guvu pašapliecinājumu, ka es to 
gribu, ka es to varu, ka man tas sagādā prieku!

TEkSTS: JURIS VAIDAKOVS

LATVIjā SANDRA GROSBeRGA NAV UzVARēTA KOpš 
2017. GADA RUDeNS. VIņA IR TRIUMfējUSI VISOS 
LATVIjAS čeMpIONāTOS UN LATVIjAS KAUSA IzcīņAS 
SAceNSīBāS, KURāS STARTējUSI.  
16 UzVARAS pēc KāRTAS!  
TāDA IR LATVIjAS IzLASeS LīDeReS BILANce.

NumuRA INTeRVIjA 

13 Latvijas čempiontituli! kopš 2012. gada, kad Sandra 
Grosberga debitēja Latvijas čempionātā, viņa no 20 sacensībām 
uzvarējusi 13! Arī pērn Latvijas čempionātā vidējā distancē 
Sandra triumfēja. 

Esi no Cēsu puses, kur orientēšanās tradīcijas ir ļoti spēcīgas. Vai par 
orientieristi kļuvi, vecāku mudināta?
Nē, maniem vecākiem ar sportu nav nekādas saistības. Viņi man to nav 
uzspieduši. Vienkārši Straupes pamatskolā orientēšanās bija obligāts 
pulciņš sporta skolotājas Aijas Alksnes vadībā, kurā darbojās visi 
mani vienaudži. Nezinu, vai bijām tāda skola vienīgā Latvijā, bet, jā – 
orientēšanās pulciņš Straupē bija visiem obligāts!

Kad tu tur nonāci?
Otrajā klasē. Man mājās vēl ir saglabājušies pieraksti no pašas pirmās 
stundas. Orientēšanās apzīmējumi, ko mums zīmēja uz tāfeles, un mēs 
tos pārzīmējām savās kladītēs.

Pirmais tad bija sausais treniņš?
Jā! Zīmējām, kā leģendā izskatās koks.

Kad pirmo reizi tikāt sacensībās mežā?
Šķiet, ka pirmo gadu pavadījām tikai nodarbībās klasē un paskraidot pie 
skolas. Tā pa īstam mežā iegāju tikai trešās klases beigās. 

Esi profesionāla sportiste. Cik daudz laika tavā dzīvē 
aizņem orientēšanās?
Protams, ka man ir brīvdienas! Bet, kā mans puisis Dāvis 
saka, tad orientēšanās man nav sporta veids, bet gan mana 
dzīve. Un tā laikam arī ir. Es orientēšanās sportā esmu iekšā 
visos iespējamos veidos. Jā, tā ir mana ikdiena.

Cilvēkiem ir priekšstats, ka orientēšanās nav nopietns 
sporta veids, ka tā ir tāda paskraidīšana pa mežu. Pastāsti, 
ko nozīmē būt orientēšanās profesionālim? 
Pie tā, ka sabiedrībā valda tāds viedoklis, paši vien kaut kādā 
mērā esam vainīgi. Domāju, tas sākās ar to, ka orientēšanās 
tika atzīta par populārāko tautas sporta veidu Latvijā. Pati 
orientēšanās sabiedrība šo vārdu salikumu “tautas sports” 
ļoti mīl, tāpēc arī pārējai sabiedrībai par orientēšanos ir tāds 
iespaids – tas taču tautas sports! Bet, piemēram, basketbolu 
taču nesauc par tautas sportu, kaut arī to spēlē visi! Patiesībā 
orientēšanās ir ļoti nopietns sporta veids, tā pārstāvji ir 
konkurētspējīgi ar citiem atlētiem. Bet diemžēl Latvijā uz 
orientēšanos raugās visai augstprātīgi, neuzskatot to par 
elites sportu, sakot, ka tajā nav nekā no sportiskā. 

Tajā pašā laikā tieši orientieristi dominē skriešanas 
sacensībās... Starp citu, cik ātri tu noskrien trīs kilometrus?
Šobrīd kādās 10 minūtēs varētu, bet precīzi nezinu (Latvijas 
rekords 3000 metru skrējienā ir 8:42,86 un to 2006. gadā 
sasniedza Jeļena Prokopčuka. – “Orientieris.) Un nav tā, ka 

Sandra 2018. gada pasaules čempionātā Siguldā. „Biju tik spēcīga, lai individuālajās distancēs iekļūtu labāko desmitniekā, taču visādi faktori to liedza. Es vienkārši biju 
par jaunu, lai tiktu pāri tam, kas tobrīd plosījās manī. Jo sajūta, startējot pasaules čempionātā, kas pirmo reizi notika mājās, ir... To pat nevar aprakstīt. Tas ir kaut kas 
īpašs – iziet uz starta kopā ar pasaulē pašiem, pašiem labākajiem, kad to klātienē vēro arī tava ģimene un draugi! Tas bija grandiozi.”
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SANDRA GROSbERGA
Dzimusi: 18.11.1995. 

• Orientēšanās sportā kopš 2005. gada
• Klubs: OK “Meridiāns”, “Igitsa” (Lietuva)

• Pirmā trenere: Aija Alksne
• Pašreizējais treneris: Jānis Razgalis

Labākie rezultāti:
• 17. vieta PČ sprintā (2018)

• 17. vieta PČ vidējā distancē (2018)
• 24. vieta PČ garajā distancē (2019)

• 5. vieta PČ stafetē (2017)
• 12. vieta PČ sprinta stafetē (2017)
• 17. vieta Pasaules kausa posmā  

“knock-out” sprintā (2019)
• 8. vieta Venlas stafetē “Igitsa” kluba 

sastāvā (2019)

orientieristi vieglatlētikas mačos bez variantiem 
zaudētu gludo distanču skrējējiem. Piemēram, 
es divus gadus pēc kārtas esmu uzvarējusi 
Latvijas čempionātā krosā! Un tur vieglatlēti uz 
mani skatās – kas tā tāda, no meža iznākusi? 
Tieši tā arī mani vieglatlētikas aprindās sauc – 
“mežiniece”. Treneri savām audzēknēm bļauj: 
“Tevi tūlīt mežiniece apskries!” Diemžēl tā mūs 
sauc – par mežiniekiem, mūs neuztver kā 
nopietnus sportistus. Jā, es arī sevi neuzskatu 
par vieglatlēti, bet fiziskajā ziņā mēs no viņiem 
neatpaliekam. Mēs trenējamies tikpat smagi un 
tikpat daudz.

Kāds ir tavs dzīves režīms? Ko nozīmē būt 
elites klases sportistei?
Ik dienu strādāju pilnas slodzes darbu no 
pulksten deviņiem rītā līdz 17 vakarā, piecas 
dienas nedēļā. Šajās dienās man treniņi ir no 
rīta pirms darba un vakaros pēc darba. Ziemā 
guļu, ēdu, strādāju un trenējos. Tā paiet mana 
ikdiena, neko citu īsti nedaru. Bet vasarā vēl 
klāt nāk sacensības. Trenējos pārsvarā viena, 
jo mēs, izlases sportisti, nedzīvojam visi kopā. 
Ziemā uzkrāju fizisko bāzi, aptuveni30–40% no 
treniņiem ir arī kartes lasīšana mežā.

Vai veic arī kādus īpašus atmiņas uzlabošanas 
vingrinājumus, treniņus smadzenēm, pēti 
kartes, analizē notikušās sacensības un 
orientēšanās stratēģiju?
Šādas niansesizpildu tikai pirms lielajām 
sacensībām. Jo ikdienā man tam nav laika. 
Es gan neuzskatu, ka pilnas slodzes darbs 
man šobrīd traucētu orientēšanās sportam, 
bet, ja skatāmies uz tendencēm pasaulē, tad 
neviens no TOP orientieristiem nestrādā algotu 
darbu. Viņi ir profesionāli sportisti. Šobrīd, lai 
izcīnītu medaļu pasaules čempionātā, ir jākļūst 
par profesionāli ar savu treneri, komandu, 
treniņu plānu, visai dzīvei jābūt pakārtotai 
tikai sportam. Orientēšanās pēdējos gados ir 
kļuvis par ļoti, ļoti profesionālu sportu. Tikmēr 
pie mums Latvijā par to pavīpsnā. Es nevaru 
atļauties aiziet no darba, jo man tad nebūs 
līdzekļu treniņiem. Bet es nesūdzos. Man 
patiešām ir ļoti labi, esmu apmierināta. Man 
ir paveicies ar darbu, ir iespējas treniņiem. 
Jā, reizēm pietrūkst laika, lai atjaunotos, lai 
analizētu rezultātus un kartes, un tā diemžēl ir 
tā niansīte, kas liedz iekļūt labāko sešiniekā vai 
pat desmitniekā.

Bet, ja tu tiktu kādā profesionālā 
Skandināvijas orientēšanās klubā? Tad jau 
tas viss atrisinātos!
Es šobrīd pārstāvu Lietuvas klubu “Igtisa”. 
Man tajā ļoti patīk, tur mani atbalsta, kluba 
boss mani dievina. Man ir ļoti svarīgi, ka mani 
novērtē. Jā, ļoti daudzi teic, ka man vajadzētu 

NumuRA INTeRVIjA 

tā ir viena no lietām, kas absolūti nepalīdz 
pilnveidoties. Gan man individuāli, gan 
visai izlasei kopumā. Konkurences trūkums 
Latvijas kausu sacensībās man jau sāk kaitēt, 
jo zemapziņā sāk iezagties doma, ka varu 
necensties, tāpat būšu pirmā. Tāpēc plānoju 
šogad Latvijā startēt krietni mazāk. Ja būs 
tādas iespējas, tad braukšu uz nometnēm un 
mačiem ārpus Latvijas. Jo joprojām ticu, ka ar 
pašreizējo dzīvesveidu, ar strādāšanu algotā 
darbā, tik un tā varu cīnīties par augstām 
vietām pasaulē. Fiziski esmu labā formā, man 
ir laba veselība, un man nav nekā tāda, kas 
aizšķērsotu ceļu uz mērķi.

Un kāds tas būtu? Šis tavs mērķis?
Protams, ka lielākais mērķis ir pasaules 
čempiones tituls. 

Šogad tu gatavojies Eiropas čempionātam 
Igaunijā un tavs mērķis bija iekļūt labāko 
sešniekā. Taču Eiropas čempionāts pārcelts 
uz 2022. gadu. Cik ļoti šī ārkārtējā situācija 
ietekmēja tavu fizisko formu, gatavošanos 
sacensībām? Ko tas nozīmē profesionālam 
sportistam – sacensību atlikšana, plānu 
maiņa? 
Pirmkārt, es biju izlēmusi šogad nopietni 
gatavoties arī sprinta pasaules čempionātam 
Dānijā. Eiropas čempionāts Igaunijā bija 
paredzēts nedaudz vairāk nekā mēnesi pēc tā. 
Šādā grafikā būt labākajā iespējamajā formā 
uz abiem čempionātiem būtu ļoti grūti. Mans 
minimālais mērķis abos būtu bijis uzlabot savus 
līdz šim labākos individuālos rezultātus, kas 
nozīmētu ierindoties TOP15 visās distancēs. Tas 
nebūtu bijis viegli. Mērķis ilgtermiņā ir cīnīties 
arī par vietām sešniekā, bet diez vai to varētu 
šogad, tāpēc baigi arī neskumstu, ka viss ir 
pabīdījies uz priekšu... 
Un būtībā jau mani nevar saukt par profesionāli, 
es ar šo naudu nepelnu. Tiem, kuri par to 
saņem algu un, iespējams, neko citu nedara, 
sacensību atcelšana uz nezināmu laika periodu 
noteikti var būt daudz satraucošāka.
Otrkārt, manu fizisko formu šis periods noteikti 
nav ietekmējis slikti... Principā nedēļu pirms 
ārkārtējās situācijas izsludināšanas martā un 
visu sacensību atcelšanas sāku trenēties pie 
jauna trenera. Precīzāk, skriešanas trenera, 
tāpēc daudz laika pavadu stadionā un 
strādāju pie skriešanas ātruma un tehnikas. 
Mans treniņplāns ir ļoti mainījies, un pagāja 
laiks, kamēr vispār pie tā pieradu. Manā 
gadījumā periods bez sacensībām un citiem 
pasākumiem bija tieši tas, kas vajadzīgs. Kopš 
februāra vidus neesmu izlaidusi nevienu 
treniņu un par motivāciju nevaru sūdzēties. 
Šobrīd tiešām izbaudu treniņprocesu un man ir 
interesanti arī pabūt nedaudz citā vidē. 

Pašas lielākās uzvaras tev vēl priekšā, bet kura līdz šim tāda bijusi?
Piektā vieta 2017. gada pasaules čempionātā stafetē. Es to dienu 
joprojām atceros ļoti spilgti – ik palaikam atmiņā pārcilāju notikušo. 
Atceros, biju pēdējā etapā, stāvēju karantīnā, zinot, ka Laura Vīķe cīnās 
par trešo, ceturto vietu. Piegāju pie izlases trenera Jari Ikeheimonena, 
sakot, ka es vairs nevaru, ka man viss “iet ciet”, un viņš tā mierīgi pateica: 
„Nē, Sandra! Es zinu, ka tev nekas neiet ciet! Es zinu, ka tu vari! Tur nav 
citu variantu.”  Viņš to tik pārliecināti pateica, ka man uzreiz “atlaida”. Es 
izgāju uz starta pilnīgā mierā un gatavībā, neko citu nedomādama. 
Protams, žēl, ka palikām piektās (finiša spurtā par sekundi ātrāka bija 
šveiciete), taču tas tik un tā nesamazināja prieku par to, ko paveicu. 21 
gada vecumā tā savākties! Es biju ļoti, ļoti lepna par sevi. Un joprojām 
esmu! Es todien izdarīju visu maksimālo. Un mans mērķis ir panākt, 
lai biežāk būtu reizes, kad finišā varētu sev pateikt – jā, es izdarīju 
maksimumu!

Vai orientēšanās ir grūts sporta veids? Kas tev ir pats grūtākais?
Pateikt “nē” mazāka mēroga sacensībām tad, kad gatavojos sezonas 
lielajiem mačiem, kuros pārstāvu Latvijas izlasi! Kad pienāk pavasaris, tad 
klāt arī sacensību azarts, kad gribas skriet visos mačos. Un tad bieži vien ir 
ļoti jāsaņemas, lai pateiktu – nē!

Bet tomēr, vai visi šie treniņi, dzīvesveids, pulksten sešos no rīta doties 
uz trenažieru zāli – tas nav grūti?
Bet es taču pati to esmu izvēlējusies! Neviens mani to nespiež darīt. 
Protams, nav viegli ik rītu pirms darba braukt uz treniņu, bet es zinu, ka 
man tas atmaksāsies – pēc labi noskrietām sacensībām varēšu sev teikt 
paldies par to, ka toreiz, ziemā, piecēlos tajos sešos no rīta uz treniņu. 
Protams, es dažreiz paņemu arī atvaļinājumu no trenēšanās. Tas izpaužas 
tā, ka man nav konkrēta treniņu plāna, bet skrienu tik daudz, cik pati 
gribu. 

Jau ar pirmajiem gadiem orientēšanās Sandras mērķis bija uzvara.

Sandra ir Latvijas izlases līdere. Orientēšanās sportā Sandra ir kopš 2005. gada.

Distancē pēc kārtējās uzvaras pasaules čempionātā.

iet uz Skandināvijas klubiem. Domāju, ka 
man arī nebūtu problēmu tajos tikt, taču... 
Man ir ļoti svarīga piederības sajūta. Tas, 
ka kādam esmu patiešām vajadzīga. Es jau 
esmu skrējusi Skandināvijā, bet tur uz mani 
raudzījās kā uz cilvēku no Austrumeiropas. 
Nepameta sajūta, ka netiku uzskatīta par 
līdzvērtīgu. Bet es apzinos, ka šobrīd esmu 
mazliet jau citā līmenī, tāpēc par to domāju 
aizvien vairāk.

Esi uzvarējusi 16 Latvijas kausu sacensībās 
pēc kārtas. Kādas ir sajūtas, ka Latvijā tu 
neesi pārspēta jau divus gadus?
Pēc katras uzvaras tās ir citādas. Šī uzvaras 
garša nekad neapnīk. Tā vienmēr ir patīkama. 
Uzvarēt ir ļoti forši. Arī 16 mačos pēc kārtas. 
Bet tas, ka nav konkurences, ir ļoti jūtams. Un 
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WMOC2019

Pasaules veterānu čempionāts (WMOC) 
ir Starptautiskās Orientēšanās federācijas 
(IOF) ofi ciālas sacensības, un pirmo reizi tās 
notika 1996. gadā Spānijā. WMOC var startēt 
sportisti, kas sasnieguši 35 gadu vecumu. 
Dalībnieki sacenšas atsevišķās vecuma grupās, 
kas sadalītas ik pa pieciem gadiem, sākot 
no 35ßgadu vecuma, līdz grupām M100 un 
W100, kurās spēkiem mērojas orientieristi, 
kuri vecāki par 100 gadiem. Latvija pasaules 
veterānu čempionātu rīkoja pirmo reizi, 
sacensības notika no 5. līdz 12. jūlijam, un tika 
izcīnīti 24 medaļu komplekti trijās disciplīnās – 
sprintā ar kvalifi kāciju Dzegužkalnā un fi nālu 
Vecrīgā, vidējā distancē Bumbukalna mežā pie 
Buļļupes un garajā distancē Lilastes mežos pie 
Garezeriem.

ORIENTēŠANĀS LEĢENDAS STARTē 
LATVIJĀ
Pasaules čempionātā Latvijā piedalījās 
3697 sportisti no 41 valsts, tostarp Brazīlijas, 
Bulgārijas, Kipras, Honkongas, Japānas, 
Korejas Republikas, Jaunzēlandes, Turcijas, 
ASV, bet vislielākā pārstāvniecība bija no 
Skandināvijas. Zem Somijas karoga startēja 
724 dalībnieki, no Zviedrijas bija pieteikušies 
590 sportistu, no Norvēģijas – 398 sportisti, 
Krieviju pārstāvēja 350 orientieristu, savukārt 
Latviju – 191 orientēšanās veterāns. Vislielākā 
konkurence bija vecuma grupās virs 50 gadiem. 
Piemēram, M70 grupā bija pieteikušies 
368 orientieristi, savukārt W60 grupā – 
238 orientieristes. Vecumā virs 90 gadiem 
pasaules čempionātā startēja četri kungi un 
četras dāmas.
Latvijā aizvadītā gada jūlijā bija ieradušās 

daudzas orientēšanās sporta pasaules 
zvaigznes un leģendas – sportisti, kas 
savulaik kāpuši uz goda pjedestāla pasaules 
čempionātos elites grupā. Tā, piemēram, 
65 līdz 70 gadu veco vīru grupā uz starta 
izgāja 1981. gada pasaules čempions stafetēs, 
1983. gada bronzas medaļas ieguvējs 
garajā distancē un četrkārtējs medaļnieks 
orientēšanās ar slēpēm, norvēģis Sigurds 
Daeli, savukārt W60 grupā startēja slavenā 
čehiete Ada Kučarova – 1991. gada sudraba 
medaļas ieguvēja vidējā distancē, vairākkārtēja 
medaļniece stafetē. M70 grupā Pierīgas mežus 
izbaudīja 1972. gada pasaules čempionāta 
sudraba medaļas ieguvējs stafetē Šveices 
izlases sastāvā Dīters Volfs, M80 vecuma 
grupā – 1968. un 1970. gada sudraba 
medaļnieks stafetēs soms Juhani Salmenkīla, 
W65 grupā – 1970. gada pasaules čempionāta 
sudraba medaļas ieguvēja stafetē ungāriete 
Magda Horvāta, bet W75 grupā – zviedru 
orientēšanās sporta leģenda, divkārtējā 
pasaules čempione stafetēs (1970. un 
1974. gadā), 1972. gada sudraba medaļniece 
stafetē un bronzas ieguvēja individuālajā 
distancē Birgita Olsone. Starp dalībniekiem 
bija arī igauņu orientēšanās leģenda Sikstens 
Silds, kurš 1991. gadā izcīnīja bronzu pasaules 
čempionātā garajā distancē, un kura abi dēli 
Timo un Lauri Sildi ir šā brīža Igaunijas izlases 
līderi un sacensībās bieži vien pārstāv Latvijas 
orientēšanās klubu OK “Alūksne”, jo viņu 
mamma ir latviete. 
Žēl, ka uz Latviju neatbrauca 2018. gada gada 
pasaules veterānu čempionāta pārliecinošā 
uzvarētāja V40 grupā šveiciete Simona Nigli-
Lūdere, kura joprojām ir visu laiku titulētākā 

Latvijas veterāni 
tiek PIE 13 medaļām 
pasaules čempionātā
šīS BIjA VIeNAS NO VēRIeNīGāKAjāM STARpTAUTISKAjāM SAceNSīBāM 
LATVIjAS VēSTURē – TejU 4000 DALīBNIeKU NO 41 pASAULeS VALSTS 
SAceNTāS pAR pASAULeS VeTeRāNU čeMpIONāTA MeDAļāM. 
TURKLāT šīS BIjA ARī ļOTI VeIKSMīGAS SAceNSīBAS TIešI LATVIjAS 
ORIeNTIeRISTIeM, jO IzcīNīTAS 13 MeDAļAS, KAS IzcīNīTO GODALGU 
TOpā DeVA AUGSTO ceTURTO VIeTU.

TEkSTS: JURIS VAIDAKOVS
FOTO: MAREKS GAļINOVSKIS / FotomanLv, JĀNIS LīGATS

m55 grupā gan garajā distancē, gan vidējā distancē triumfēja izcilais zviedru orientierists 
Hakans Eriksons, kurš aizstāvēja savu 2018. gadā izcīnīto pasaules veterānu čempiona 

godu, tā izcīnot jau 16. medaļu WmOc. Hakans Eriksons slavens ar to, ka 44 gadu vecumā 
(!) – 2004. gada pasaules čempionātā sprintā elites grupā – izcīnīja sudraba medaļu; viņa 

kontā arī Pasaules čempionāta sudraba un bronzas medaļas stafetē.

kaut spēki galā, bet finišs sasniegts! 94 gadus 
vecais soms Arvo majoinens Latvijā tika pie divām 
bronzas godalgām, bet pavisam viņa kontā ir 
15 medaļas pasaules veterānu čempionātos.

W65 grupā meža distancēs 
nepārspēta izrādījās Latvijas 
orientēšanās sporta izcilniece Alīda 
Ābola, kura savai 1989. gadā izcīnītajai 
bronzas medaļai pasaules čempionā 
elitē nu pievienojusi jau sesto zeltu 
veterānu čempionātā.

Latvijā startēja orientieristi no 41 valsts, 
tostarp no Brazīlijas – kā šis 64 gadus 
vecais kungs Gilsons Faria.

Pa mežu var 
skriet arī šādi – 
svārciņos un 
pirkstiņkedās, kā 
to demonstrēja šī 
pasaules veterānu 
čempionāta 
dalībniece.

Pasaules čempionāts sākās 
6. jūlijā ar sprinta kvalifikācijas 
sacensībām Dzegužkalnā – 
sarežģītā un interesantā Rīgas 
dzīvojamo rajonu daļā ar finišu 
pie Dzegužkalna estrādes. 
un 4000 sportisti nebija 
traucēklis dažam rīdziniekam 
Dzegužkalnā baudīt ierasto 
vasaras saulīti.

W40 grupā visās distancēs triumfēja viena no 
pasaules TOP orientieristiem, šā brīža krievijas 
orientēšanās sporta zvaigzne Gaļina vinogradova – 
pieckārtējā pasaules čempionātu medaļniece, 
2016. gada Eiropas čempione vidējā distancē un 
bronzas medaļniece sprintā.

m55 grupā gan garajā distancē, gan vidējā distancē triumfēja izcilais zviedru orientierists 
Hakans Eriksons, kurš aizstāvēja savu 2018. gadā izcīnīto pasaules veterānu čempiona 

godu, tā izcīnot jau 16. medaļu WmOc. Hakans Eriksons slavens ar to, ka 44 gadu vecumā 
(!) – 2004. gada pasaules čempionātā sprintā elites grupā – izcīnīja sudraba medaļu; viņa 

kontā arī Pasaules čempionāta sudraba un bronzas medaļas stafetē.

Latvijā startēja orientieristi no 41 valsts, 
tostarp no Brazīlijas – kā šis 64 gadus 
vecais kungs Gilsons Faria.vecais kungs Gilsons Faria.

Slavenais norvēģu orientierists, 
1981. gada pasaules čempions stafetēs, 

1983. gada bronzas medaļas ieguvējs 
garajā distancē un četrkārtējs medaļnieks 

orientēšanās ar slēpēm Sigurds Daeli ar 
uzvaru garajā distancē izcīnīja savu nu jau 

desmito zelta medaļu pasaules
veterānu meistarsacīkstēs.
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sportiste orientēšanās sporta vēsturē, jo 
pasaules čempionātos izcīnījusi 23 (!) zelta, 
divas sudraba un sešas bronzas medaļas, 
izcīnījusi 12 zelta medaļas Eiropas čempionātos, 
12 gadus triumfējusi Pasaules kausa izcīņā, trīs 
reizes atzīta par Gada sportisti Šveicē. 

LATVIJAI PIEcI PASAULES čEMPIONI
Latvijā notikušais pasaules veterānu 
čempionāts bija ļoti veiksmīgs mājiniekiem, 
jo šajās vērienīgajās sacensībās Latvijas 
orientieristi var lepoties ar piecām augstākā 
kaluma medaļām. Divas zelta godalgas ir 
Latvijas orientēšanās sporta leģendai Alīdai 
Ābolai, kura 1989. gadā kļuva par pirmo Latvijas 
sportisti, kas izcīnījusi medaļu pasaules elites 
čempionātā. Šoreiz Alīda Ābola bija nepārspēta 
W65 grupā gan vidējā, gan garajā distancē, līdz 
ar to viņas kontā ir jau sešas pasaules veterānu 
čempionātu zelta medaļas!
Visgrūtāk čempiones tituls mūsu vecmeistarei 
nāca vidējā distancē, kur viņa pieļāva vairākas 
kļūdas sākumā (pie pirmā radio kontrolpunkta 

uzrādīja 7. labāko rezultātu). Taču distances 
vidusdaļā Alīda nostiprināja otro pozīciju, 
bet pie pēdējā kontrolpunkta pirmajai vietai 
jau zaudēja tikai vienu sekundi. Finiša spurtā 
Alīda izrādījās krietni pārāka par zviedrieti 
Kristinu Hjertsoni, kuru beigās apsteidza par 
8 sekundēm!
“Šī uzvara man pašai ir pārsteigums. Galva 
nestrādāja! Acīmredzot vairs nespēju 
koncentrēties startam. Pēc neveiksmīgā 
sākuma īsti necerēju, ka cīnos par medaļu, taču 
apzinājos, ka šis ir visai sarežģīts apvidus, tāpēc 
nedrīkst padoties, ka vēl ir vērts pacīnīties, 
tikai jāsaņem sevi rokās! Bet par pirmo vietu 
nepavisam nebiju droša! Un, kad finišā 
komentētāji sauca, ka esmu izcīnījusi zelta 
medaļu, tas man bija pārsteigums. Kurā brīdī 
atradu spēkus? Paskriet jau es varu! Bet, šķiet, 
ka vairs neprotu orientēties! Par ātrumu man 
patiešām nevajadzētu satraukties, galvenais ir 
orientēšanās,” paškritiska pēc finiša bija Alīda 
Ābola, kura pēc divām dienām garajā distancē 
gan triumfēja pārliecinoši, tuvāko sekotāju 

apsteidzot par astoņām (!) minūtēm.
M40 grupā ar divām zelta medaļām meža 
distancēs un uzvaru sprintā (trasē iepriekš 
neparedzēta šķēršļa dēļ sprinta sacensībās 
Vecrīgā rezultāti oficiāli netika ieskaitīti) 
sacensības beidza pasaules veterānu 
čempionāta debitants Jānis Krūmiņš, zelta 
medaļu izcīnīja arī Latvijas izlases orientieriste 
Irita Puķīte, kura, startējot W45 grupā, vidējā 
distancē iegūtajai sudraba medaļai pievienoja 
augstākā kaluma godalgu garajā distancē.
Divas sudraba medaļas meža distancēs ir W50 
grupas meistares Ilzes Lapiņas kontā, sudraba 
medaļa Paulam Platajam M40 grupā vidējā 
distancē un Mārai Plaudei W70 grupā garajā 
distancē. Vēl vidējā distancē pie sudraba 
medaļas tika Baiba Ozola W55 grupā, Ilmārs 
Limbēns M70 grupā, savukārt Raisai Mazzariņai 
bronza W85 grupā.

ZVIEDRIJA – MEDAļĀM VISbAGĀTĀKĀ
Pavisam pasaules veterānu čempionātā 
Latvijas orientēšanās meistari izcīnīja 

Tieši tā varētu raksturot WMOC2019 sprinta 
finālu, kas notika 7. jūlijā, lietainā svētdienas rītā 
Vecrīgā – turpat, kur gadu agrāk tika sadalītas 
pasaules elites čempionāta medaļas, tikai šoreiz 
ar finišu pie Brīvības pieminekļa.
Dienu iepriekš Dzegužkalnā notikušo 
kvalifikācijas sacensību rezultāti deva cerības, 
ka Latvija varētu tikt pie pasaules veterānu 
čempionāta medaļām. Un uzvara tika gūta! 
Jānis Krūmiņš triumfēja M40 grupā, taču pie 
pasaules čempiona titula netika. Tāpat kā lielākā 
daļa citi šo sacensību uzvarētāji, jo... rezultāti 
tika anulēti.
Pie vainas diemžēl bija problēma trasē. Vairāki 
kontrolpunkti atradās Konventa sētā, taču vieni 
no vārtiem, kas kartē tika atzīmēti kā atvērti 
un caur tiem var izskriet, sacensību sākumā 
tomēr izrādījās aizslēgti. Sacensību organizatori 
bija vienojušies ar namīpašnieku, ka vārti būs 
vaļā, taču namīpašnieka pārstāvis ar atslēgām 
ieradās vien 45 minūtes pēc sacensību 
sākuma... Organizatori ieteica priekšlikumu atlikt 
startu vai arī atslēgt vārtus, lai vēl nestartējušām 
grupām ar distanci viss būtu kārtībā, taču 
WMOC2019 vecākais padomnieks – IOF 
pārstāvis – pieņēma lēmumu atstāt vārtus 
aizslēgtus un turpināt sacensības.
Līdz ar to daudzi sportisti, kuri distancē 
izvēlējās maršrutu cauri vārtiem, zaudēja laiku 
salīdzinājumā ar tiem sportistiem, kuri uzreiz 
jau izvēlējās citu ceļu. Pēc finiša tika iesniegti 
vairāki protesti, pēc kā sacensību žūrija anulēja 
rezultātus visām klasēm, kurās jebkura maršruta 
saprātīga izvēle varēja iet caur šiem 
vārtiem. Līdz ar to medaļas tika pasniegtas tikai 

Vecrīga bij' aizslēgta, 
atslēga bij' nolauzta

Sprinta fināls notika vecrīgā. Tajā svētdienas 
rītā Rīgas vēsturisko daļu bija pārņēmuši 

orientieristi no visas pasaules.

Pa vieniem vārtiem iekšā, bet pa otriem... diemžēl ārā 
netika. Tikai tāpēc, ka namīpašnieks nebija parūpējies 
atslēgt vienus no konventa sētas vārtiem, sprinta finālā 
lielākā daļā distanču rezultāti netika oficiāli ieskaitīti.

75, 80, 85, 90 vecuma grupu veterāniem.
Protams, situācija bija nelāga, WMOC2019 
rīkotāji atvainojās visiem dalībniekiem, 
savukārt IOF nu izdarījusi secinājumus, ka, 
tā kā no šādiem patiešām neparedzamiem 
starpgadījumiem izvairīties nevar, tāpēc 
prātīgāk ir pārskatīt noteikumus un meklēt 
risinājumu, piemēram, varbūt atļaut no 
rezultātiem izņemt “sabojāto” distances posma 
laiku. 

13 medaļas, un valstu kopvērtējumā Latvija 
ieņēma ceturto vietu. Visvairāk medaļu 
kaklā kāra Zviedrijas veterāni, kuri izcīnīto 
godalgu ziņā bija krietni pārāki par citu valstu 
orientieristiem. Zviedrijas sportistu kontā bija 
54 medaļas, no tām 17 zelta, 21 sudraba un 
16 – bronzas.
25 medaļas Somijai – pa astoņām zelta 
un sudraba medaļām un deviņas bronzas 
godalgas, bet Norvēģijas orientieristi no 
Latvijas mājup devās ar 18 medaļām – 
septiņām zelta, sešām sudraba un piecām 
bronzas. Krievijas sportisti tika pie četriem 
zeltiem, trīs sudrabiem un piecām bronzām. 
Medaļnieku TOP6 noslēdza Dānija ar 
astoņām medaļām – četrām zelta un pa 
divām sudraba un bronzas godalgām. Līdz 
ar to kopējā pasaules veterānu čempionātos 
izcīnīto medaļu vērtējumā šobrīd pārliecinoši 
līderē Zviedrija. Kopš 1996. gada, kad notika 
pirmais WMOC, Zviedrijas kontā ir vairāk 
nekā 370 medaļu, bet Latvijai ir 36 medaļas 
(12 zelta, 14 sudraba un 10 bronzas). 

Latvijas orientieristi - PASAULES VETERĀNU čEMPIONĀTA MEDAļNIEKI 
ZELTS 12

6   Alīda Ābola (2001 Lietuva,
2004 Itālija, 2005 Kanāda,
2008 Portugāle, 2019 Latvija 2x)

2   Irita Puķīte (2017 Igaunija, 2019 Latvija)

2   Jānis Krūmiņš (2019 Latvija 2x)

1   Rodrigo Slaviņš (2009 Austrālija)

1   Baiba Smila (2014 Brazīlija)

SUDRAbS 15

3   Baiba Ozola (2006 Austrija,
2008 Portugāle, 2019 Latvija)

2   Ilmārs Limbēns (2005 Kanāda, 2019 Latvija) 

2   Māra Plaude (2018 Dānija, 2019 Latvija)

2   Irita Puķīte (2018 Dānija, 2019 Latvija)

2   Ilze Lapiņa (2019 Latvija 2x)

1   Maira Liepa (2007 Somija)

1   Ģirts Liniņš (2008 Portugāle)

1   Alīda Ābola (2017 Igaunija)

1   Pauls Platais (2019 Latvija)

bRONZA 9

2   Rodrigo Slaviņš (2008 Portugāle,
2015 Zviedrija)

1   Ilze Bruce  (2001 Lietuva) 

1   Kārlis Magons (2006 Austrija) 

1   Ģirts Liniņš (2008 Portugāle)

1   Velga Zaļaiskalns (2014 Brazīlija)

1   Irita Puķīte (2017 Igaunija)

1   Raisa Mazzariņa (2019 Latvija)

1   Baiba Ozola (2013 Itālija)

kurš ir medaļām bagātākais veterāns? Šī somu 
kundzīte, 93 gadus vecā Sole Nieminena, kura 
no WmOc2019 mājās devās ar vienu zelta 
medaļu. Līdz ar to viņai ir jau 12 augstākā kaluma 
godalgas un pasaules veterānu čempionāta zelta 
medaļnieku TOP1 viņa dala ar zviedru orientēšanās 
sporta leģendu, divkārtējo pasaules čempioni 
stafetēs un bronzas medaļnieci individuālajā 
distancē Birgitu Olsoni. Pavisam veterānu 
meistarsacīkstēs Sole ir izcīnījusi 21 medaļu!

kaut grūti pārvietoties, bet tā distancē mežā devās 
slavenais soms, 1968. un 1970. gada pasaules 
elites čempionāta sudraba medaļnieks stafetēs, 
1964. gada Eiropas čempions orientēšanās sportā, 
izcilais Somijas basketbolists un basketbola tiesnesis, 
88 gadus vecais Juhani Salmenkīla. 

mūsu medaļnieces – pasaules čempione garajā 
distancē un sudraba medaļas ieguvēja vidējā 
distancē W45 grupā Irita Puķīte (pa labi) un 
sudraba medaļniece abās meža distancēs W50 
grupā Ilze Lapiņa pēc finiša Bumbukalnā.

Bumbukalna kāpu labirinti bija veiksmīgi Latvijas 
orientieristiem, jo vidējā distancē tika izcīnītas 
astoņas medaļas. No kreisās: Pauls Platais, Irita 
Puķīte, Ilze Lapiņa, Jānis krūmiņš, Alīda Ābola, 
Baiba Ozola, Raisa mazzariņa un Ilmārs Limbēns.

WMOc 2019
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Iepriekšējos pasaules veterānu čempionātos Jānis nestartēja. 
Kāpēc tā? “Braucot uz sacensībām ārpus Latvijas, man patīk 
apvienot sportošanu ar ceļošanu. Taču pasaules čempionātos daudz 
nepaceļosiß– visu nedēļu esi uz vietas, teju katru dienu pa startiem, 
tāpēc viss esi sportā. To jau izbaudīju, esot Latvijas izlasē, tāpēc, 
sasniedzot veterānu vecumu, uz pasaules veterānu čempionātiem 
īpaši nerāvos,” paskaidro Jānis. Bet, kad beidzot Latvija ieguva tiesības 
organizēt WMOC, tad gan Jānis nolēma piedalīties. “Aizvadītā gada 
sākumā izvirzīju sev galveno mērķi – pasaules veterānu čempionātā 
izcīnīt vietu labāko trijniekā visās distancēs,” stāsta Jānis Krūmiņš un 
piebilst: “Savā orientēšanās klubā “Ozons” mēs sezonas noslēguma ballē 
katrs izvirzām kādu mērķi jaunajam gadam – kurš nomest svaru, kurš 
uzlabot sportiskos rezultātus. Es izvirzīju sev šādu!”
Lieki teikt, ka savu mērķi Jānis piepildīja ar uzviju – viņš triumfēja gan 
sprintā, gan vidējā, gan garajā distancē. “Pašam bija pārsteigums, 
ka uzvarēju visās trijās. Papētīju konkurentus un viņa sniegumu 
iepriekšējos čempionātos, secināju, ka cīņa par medaļām būs sīva un 
konkurence būs liela. Tāpēc apzināti gatavojos tieši šīm sacensībām. 
Patiešām, to darīju mērķtiecīgi jau no gada sākuma. Uzlaboju fi zisko 
formu, treniņos izskrēju “intervālus”, ko pēdējos gados reti piekopu, 
vairāk uzskrēju Pierīgas mežos. Un tas deva rezultātu.”
Cik ļoti Jānim palīdzēja savas “mājas sienas” jeb jau labi iepazītie Latvijas 
piejūras meži un Rīgas ielas? “Protams, “mājas” mežu priekšrocība 
ir neapstrīdama. Domāju, ka šis aspekts meža distancēs noteikti 
palīdzēja – sacensības notika tipiskos Pierīgas mežos, kas nerādīja 
nekādu pārsteigumu un nevajadzīgas grūtības. Protams, šajās kartēs 
kādreiz ir skriets ne reizi vien, bet šaubos, vai palīdzēja tieši tas, ka 
atpazinu kādu kalniņu. Drīzāk jau vairāk noderēja pieredze un iestrādes, 
kā šādos apvidos orientēties. Bet Vecrīgas pazīšana gan īpašas 
priekšrocības man nedeva, jo ir maza pieredze sprintā, es reti startēju 
sprinta distancēs – tā nav mana mīļākā sacensību distance. Tāpēc par 
sprintu man bija vislielākās šaubas, vai izdosies tikt trijniekā, bet beigās 
jau viss sanāca gana labi.”
Kāda ir sajūta apzināties, ka esi pasaules veterānu čempions? “Protams, 
ka forša! Nu ir viena lieta, kas dzīvē paveikta, un ir par vienu mērķi 
mazāk,” atbild Latvijas orientierists. Vai tas nozīmē, ka nākamajos 
pasaules veterānu čempionātos viņš vairs nestartēs un titulu 
neaizstāvēs? “Kaut kā nav izaicinājuma. Vismaz pagaidām tas man nav 
padomā,” paskaidro pasaules veterānu čempionāta divkārtējais zelta 
medaļnieks Jānis Krūmiņš. 

Absolūtais WMOC 2019
čempions Jānis Krūmiņš

Zelta finišs! Jānis krūmiņš, kurš pirms desmit gadiem startēja Latvijas izlasē elites grupā un 2017. gadā 
kļuva par pasaules čempionu rogainingā, triumfē pasaules veterānu čempionātā vidējā distancē. “veterānu 
čempionātā izcīnītais tituls ir ļoti cienījams. Esmu patiešām ļoti priecīgs, ka pēc desmit gadiem, kad pasaulē 
beidzu startēt elites līmenī, tagad esmu uzvarējis veterānu konkurencē!” gandarīts bija mūsu orientierists.

Pašam Jānim krūmiņam pavisam negaidīta uzvara arī sprintā.

VēL pIRMS DeSMIT GADIeM jāNIS KRūMIņš pāRSTāVējA LATVIjAS 
IzLASI pASAULeS čeMpIONāTā, BeT AIzVADīTAjā VASARā DeBITējA 
pASAULeS VeTeRāNU MeISTARSAcīKSTēS. UN Kā VēL DeBITējA – 
UzVAROT VISāS DISTANcēS M40 GRUpā! LūK, Kā VIņš pATS Uz šO 
TRIUMfU RAUGāS pēc GADA! 

WMOc 2019
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ROGAININGS eRc2020

Šīs sacensības, kas vienlaikus ir arī 2020. gada Latvijas 
rogaininga čempionāts, bija iecerētas 7. jūnijā, taču 
Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ pārceltas uz 22.–23. 
augustu. “Karte ir sagatavota, pasākumu centrs ir gatavs 
uzņemt dalībniekus, organizatori un brīvprātīgie turpina 
sagatavošanās darbus, lai novadītu pasākumu tā, lai tas 
būtu vienlīdz drošs dalībniekiem un organizatoriem,” 
vēsta Eiropas čempionāta rīkotāji.
Eiropas čempioni tiks noskaidroti 24 stundu rogainingā, 
un līdz šim sacensībām pieteikušās vairāk nekā 330 
komandas ar vairāk nekā 700 dalībniekiem no 19 valstīm. 
Sacensības notiks 250 (!) kvadrātkilometru lielā apvidū 
Engures un Tukuma novadā, starp Rīgas jūras līci, Ķemeru 
Nacionālo parku un šoseju Rīga–Ventspils. 20 procenti 
no izvēlētās sacensību teritorijas nekad nav izmantota 
rogaininga un orientēšanās sacensību rīkošanā, daļa 
teritorijas atrodas Ķemeru Nacionālajā parkā, daļā no 
teritorijas dominē Ziemeļkursas augstienes pakalni, starp 
kuriem ir ielejas ar purviem un ezeriņiem.
Līdz ar to Eiropas čempionāta rīkotāji piedāvā 
patiešām aizraujošas sacensības, kurās spēcīgākie un 
labākie rogaineri cīņā par medaļām pieveiks līdz pat 

100 kilometru garu distanci, bet tiem piedzīvojumu 
meklētājiem, kuri vēl šaubās par saviem spēkiem tikt 
galā ar 24 stundu rogainingu un cīnīties par Eiropas 
un Latvijas čempionu tituliem, ir iespēja izbaudīt 6 
stundu ilgas satelīta sacensības, piedaloties Milzu kalna 
rogainingā.
Latvija jau divas reizes ir bijusi Eiropas čempionāta 
rīkotājvalsts. 2007. gada jūlijā Smiltenes apkārtnē 
notika 4. Eiropas čempionāts rogainingā, kurā piedalījās 
162 komandas (350 dalībnieki), bet 2011. gadā jūlijā 
Raunas apkārtnē 8. Eiropas čempionātā piedalījās 
282 komandas. Vai arī šogad Tukuma pusē Latvijas 
orientieristi varēs lepoties ar Eiropas čempionu tituliem? 
It sevišķi, atceroties, ka 2017. gadā Latvija pirmo reizi 
uzņēma pasaules čempionātu rogainingā, un tad Rāznas 
ezera apkārtnē absolūtajā vērtējumā latvieši aizņēma visu 
goda pjedestālu – par pasaules čempioniem kļuva Jānis 
Krūmiņš un Andris Ansabergs, otrajā vietā Zigmunds 
Bībers un Andris Ronimoiss, bet trešajā – Jānis Ansabergs 
un Kristaps Jaudzems.
Plašāka informācija par Eiropas čempionātu rogainingā 
ERC2020: www.erc2020.lv 

Kā pAšI ROGAINeRI SAKA – 
KURš GAN pIRMS DeSMIT 
GADIeM VARējA IeDOMāTIeS, 
KA 2019. GADā LATVIjā NOTIKS 
VISMAz 40 GAN LIeLāKI, GAN 
MAzāKI, GAN pAVISAM SīKI 
pASāKUMI, KURI pēc fORMULAS 
ATBILST ROGAININGAM. UN ARī 
šIS GADS NeBūS IzņēMUMS. 
KAUT ARī KORONAVīRUSA RADīTO 
IeROBeŽOjUMU Dēļ VAIRāKUS 
MēNešUS BIjA LIeGTS RīKOT 
SAceNSīBAS, LATVIjAS KAUSA 
IzcīņA NOTIKS.

Rogainings Latvijā sākās 2003. gadā, 
kad notika pirmās un tajā gadā vienīgās 
sacensības – Latvijas kauss rogainingā, 
kur 12 stundu laika ieskaitē startēja tikai 
39 komandas. Pēc tam ilgus gadus rogainingi 
notika labi ja pa divām sacensībām gadā, 
savukārt tagad vai ik nedēļas nogali varēs 
startēs dažādos apvidos un dažādos 
sacensību formātos visā Latvijā. Atliek tikai 
izvēlēties un doties!
Taču pašas galvenās sacensības ir tie 
rogainingi, kas iekļauti Latvijas kausa izcīņā. 
Šogad, pirms Covid-19 krīzes, jau izdevās 
aizvadīt divas Latvijas kausa sacensības – 
Ziemassvētku kauju rogainingu Valgundē 
un Embūtes rogainingu. Taču atcelts tika 
Ziemeļkurzemes nakts rogainings Ventspils 
novadā.
Nu rogainingu trakums atsākas ar Pusnakts 
rogainingu 4. jūlijā Kosā, bet jau pēc nedēļas 
Salacgrīvā notiks Vivobarefoot Baskāju 
rogainings. Skatoties kalendārā, skaidrs, 
ka varēsim izbaudīt daudzus interesantus 
un sarežģītus apvidus, kur katrs piedāvās 
kādu “odziņu”. Piemēram, Kuiteņa maldoņa 
organizatori jau tagad gatavo aprakstus 
par Ērgļu apkārtnes kultūrvēsturiskajām 
vietām. Apraksti tiks iedoti dalībniekiem, 
un šajās vēsturiskajās vietās tiks izvietoti 
arī kontrolpunkti. Arī vairāki citi sacensību 
rīkotāji šogad izvēlējušies apvidus ar reljefa 
formām, kas sacensības padarīs izaicinošākas 
gan fiziski, gan arī navigācijā. Tādi ir ne 
tikai jau notikušais Embūtes rogainings ar 
stāvajām Embūtes gravu nogāzēm, bet 
arī Teku Taku rogainings Pļaviņu novadā. 
Savukārt Latvijas kausu sezona tradicionāli 
noslēgsies Otrajos Ziemassvētkos ar 
Ziemassvētku izvēli. 
Jau otro gadu Latvijas rogaininga kausā 

sezonas spēcīgākos rogaininga meistarus 
nosaka divos ieskaites vērtējumos. Īso 
sacensību kategorijā tiek skaitīti rezultāti 
4–6 stundu distancēs (kā izņēmums šeit 
tiek ieskaitīta arī 3 stundu baskāju klase 
Vivobarefoot Baskāju rogainingā) un 
vidējo sacensību kategorijā 8–12 stundu 
garās distances. Tas dod iespēju izvēlēties, 
kāda garuma distancēs cīnīties par vietu 
kopvērtējumā. Īpašie rogaininga entuziasti 
pat var pamanīties nepieciešamo ieskaites 
kārtu skaitu savākt abās kategorijās.
Kurš būs 2020. gada Latvijas kausa ieguvējs 
rogainingā, mēs uzzināsim tikai gada nogalē, 

bet pērn gadā garajos rogainingos piedalījās 
342 unikālie dalībnieki ar 614 startiem 
5 sacensības, bet īsajos – 1071 unikālais 
dalībnieks ar 1733 startiem 11 sacensībās. 
Vidējo sacensību kategorijā kungiem 
uzvarēja Zigmunds Bībers, bet otro vietu 
dalīja Renārs Skudra un Viesturs Šlosbergs. 
Dāmām triumfēja Ieva Biedrīte, otrajā 
vietā Madara Apsalone, bet trešajā Zelma 
Preciniece. Īso sacensību kategorijā labākais 
bija Guntars Mankus, otrajā vietā Uģis Inka, 
trešais – Miķelis Zumbergs, savukārt dāmām 
kausu ieguva Ilze Cahrausa, otrajā vietā Dace 
Linde, trešā – Anžela Šapovalova. 

Eiropas
meistari
Milzkalnes 
mežos

Kurš iegūs rogaininga kausu Latvijā?

LKR 2020 POSMI īSO SAcENSībU KATEGORIJĀ:
Datums Nosaukums Kontrollaiks Vieta Rīkotājs
11.01. Ziemassvētku kauju rogainings 4h Valgunde OK “Alnis”
29.02. Embūtes rogainings 4h Embūte Multisports.lv
12.07. Vivobarefoot Baskāju rogainings 3h*/4h Salacgrīva LOF
18.07. Jelgavas rogainings 6h Jelgava OK “Alnis”
09.08. Teku Taku rogainings 4h Pļaviņu nov. Teku Taku
11.10. Kuiteņa maldonis 6h Ērgļi Meža taku skrējieni
31.10. Lapsu rogainings 6h Pārgauja R24.lv
14.11. Brīvības rogainings 4h/6h Kuldīga COK “Silva”
26.12. Ziemassvētku izvēle 4h Dobeles apkārtne 

* LRK kopvērtējumā tiek vērtēti arī dalībnieki 3h baskāju klasē.

LKR 2020 POSMI VIDēJO SAcENSībU KATEGORIJĀ:
Datums Nosaukums Kontrollaiks Vieta Rīkotājs
29.02. Embūtes rogainings 8h/12h Embūte Multisports.lv
04.–05.07. Pusnakts rogainings 8h Kosa R24.lv
09.08. Teku Taku rogainings 8h Pļaviņu nov. Teku Taku
31.10. Lapsu rogainings 12h Pārgauja R24.lv

TUKUMNIeKI pLINTI KRūMOS NeMeT! pAR SpīTI KORONAVīRUSA pANDēMIjAI VISā pASAULē, TUKUMA 
ORIeNTēšANāS KLUBS “SpILVA” IR ApņēMīBAS pILNS šOVASAR MILzKALNē TOMēR NOORGANIzēT 
16. eIROpAS čeMpIONāTU ROGAININGā. UN DALīBA šAjāS SAceNSīBāS IR LIeLISKA IeSpējA IKVIeNAM 
NOSKAIDROT SpēKUS KOpā AR LABāKAjIeM ROGAINeRIeM NO eIROpAS VALSTīM.
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Embūtes rogainings šogad bija pēdējais pirms covid-19 izraisītās pauzes.
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MEžA cEļI 
UN NEcEļI
Sacensību 
organizētājam ceļš 
ir nepieciešams, 
lai vieglāk un 
ātrāk izliktu 
kontrolpunktus. 
Orientieristam, kurš 
apmaldījies, ceļš 
nepieciešams, lai 
“piesietos” kartei, 
noskaidrotu savu 
atrašanās vietu 
un tiktu mājās. 
Mežkopim ceļš 
nepieciešams, 
lai varētu veikt 
mežkopības, 
meža aizsardzības 
un apsardzības 
pasākumus. Tāpēc 

Latvijā tiek būvēti meža ceļi. Visaktīvāk meža ceļus būvē AS “Latvijas 
Valsts meži”. Uzņēmuma valdījumā ir 11 000 kilometru meža autoceļu, 
kas kopā ar 5000 kilometru dabiskajām brauktuvēm un 2830 kilometru 
citu īpašnieku ceļiem veido 1,1 km/100 ha ceļu tīkla blīvumu.
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ŅEm VēRā!

L
atvija atrodas mērenā klimatiskajā joslā, kur 
mežs ir ekosistēma, kas aizņem un pārņem 
vietas, kuras cilvēks neizmanto lauksaimniecībai 
vai citiem mērķiem. Mūsdienās mežs klāj 
52% no valsts teritorijas. Vēl ir 3% krūmāji, 
32% lauksaimniecības zemes un 13% pārējās 
zemes, kurās ietilpst apdzīvotās vietas, 

infrastruktūras un citi objekti. Pirms 100 gadiem mežs 
aizņēma vien 28% no teritorijas. Meža platību pieaugumu 
veicināja lauksaimniecības zemju aizaugšana pēc Otrā 
pasaules kara. Šajās zemēs joprojām meža sastāvu veido 
galvenokārt lapu koki – baltalksnis, apse, bērzs. Daudzas 
no šīm zemēm nav koptas, tāpēc 10% no meža zemju 
kopplatības veido pāraugušas un sabrūkošas mīksto 
lapkoku audzes. 
Pirmās ticamās ziņas par meža klājumu Latvijas teritorijā 
ir izdevies noskaidrot par 1772. gadu, kad aptuveni 48% 
mūsu valsts teritorijas klāja meži. Kopš tiem laikiem meža 
platības saruka, līdz 19. gadsimta beigās bija palikuši 
27%. Pēc tam meža platības pakāpeniski palielinājās. 
Droši var apgalvot, ka tik zaļa un kokiem bagāta Latvija 
nav bijusi iepriekšējos 300 gadus. Tas panākts ar rūpīgu 
mežkopju darbu, jo mežaudzes ir kļuvušas ievērojami 
ražīgākas. Statistikas dati liecina, ka meža kopējā koksnes 
krāja ir sasniegusi 670 miljonu kubikmetru, bet ikgadējais 
kopējais pieaugums ir 25 miljoni kubikmetru. Ikgadējie 
ciršanas apjomi Latvijā ir aptuveni 12 miljoni kubikmetru. 
Meža nozare ir viena no Latvijas tautsaimniecības 
pamatnozarēm, tāpēc tās devums ekonomikā ir 
nozīmīgs. Meža nozares produkcijas eksporta īpatsvars 
Latvijas kopeksportā veido 20%, 2019. gadā tas sasniedza 
2,588 miljardus eiro.

RūPēS PAR DAbU
Teritorijās, kurās cilvēka ietekmi dabas aizsardzības nolūkā 
plānots stingri ierobežot, tiek ierīkoti dabas rezervāti, kas 
orientēšanās sacensību rīkošanai nav pieejami. Latvijas 
mežu bioloģisko daudzveidību ir veidojusi un uztur 
tradicionālā Latvijas mežsaimniecība – mazo kailciršu 
sistēma ar relatīvi garu cirtes aprites periodu, mijiedarbībā 
ar cilvēka maz ietekmētu meža teritoriju tīklu. Aizsargājamās 
teritorijas un teritorijas ar dažādiem saimnieciskās darbības 
ierobežojumiem Latvijā aizņem 28,2% no kopējās mežu 
platības. Dabas vērtību saglabāšanai izveidotas Īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, kopskaitā 683. Daļa no 
šim teritorijām ir iekļautas vienotajā Eiropas nozīmes 
aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”.
Orientēšanās sacensības parasti tiek rīkotas apvidū, kur 
ainavu veidojis cilvēks. Arī šeit ir sastopamas lielas dabas 
vērtības, tāpēc meža apsaimniekošanā rūpīgi tiek sekots, 
lai saimnieciskās darbības ietekme uz šīm vērtībām būtu 
pēc iespējas mazāka. Tas tiek ievērots, plānojot cirsmu 
izvietojumu, veidu, lielumu, koku ciršanu. Piemēram, 
īpaši veidotos mikroliegumos koki netiek cirsti, savukārt 
kailcirtēs tiek saglabāti atsevišķi ekoloģiskie koki vai koku 
grupas, lieli koku stumbeņi un kritalas, mitras ieplakas un 
ūdensteču aizsargjoslas. Turklāt koksnes raža tiek iegūta, 
atdarinot klajumus, kas veidotos dabisku traucējumu 
(vējgāzes, vējlauzes, meža kaitēkļu (mizgraužu) savairošanās, 
ugunsgrēki un citi faktori) apstākļos. Tāpēc cirsmu platība 
mūsu valstī tiek limitēta. Vidējā kailcirtes platība nepārsniedz 
2,1 hektārus, lai gan sausieņu augšanas apstākļu tipos 
atļauts nocirst 5 hektārus, bet ar īpašiem nosacījumiem 
atsevišķos tipos līdz 10 hektāriem, ja tiek saglabāts 
ievērojams skaits sēklas koku. 

IZcIRTUMS – JAUNA MEžA SĀKUMS
Vai orientieristam patīk izcirtumi? Jā un nē. Jā, jo var “piesieties” un 
vieglāk orientēties. Nē, jo orientēties kļūst pārāk viegli. Kad mežaudze 
ir sasniegusi likumā noteikto vecumu vai parametrus, meža īpašnieki 
veic ražas novākšanas cirti. Latvijā tas notiek, pārsvarā cērtot kailcirtes, 
mazāk izlases cirtes. 
Kad koki ir nocirsti un izvesti, izcirtums tiek sagatavots jauna meža 
sākumam. Tiek sagatavota augsne, izcirtumā tiek ierīkotas vagas 
vai pacilas. Tas tiek darīts, lai mazajiem, tikko iestādītajiem kociņiem 
būtu nodrošināta vieta augšanai, būtu iespējams izdzīvot augu valsts 
konkurencē. Lai kociņiem palīdzētu augt, tie tiek appļauti, bet vēlāk 
jaunaudžu kopšanā novākts konkurējošais apaugums. Šķērsojot 
šādas jaunaudzes, lai arī kājas pinas un skriet nav viegli, novērtēsim 
mežkopju darbu, raudzīsimies zem kājām un neizmīdīsim stādījumus. 
Drīz kociņi paaugsies un pēc desmit gadiem šajā jaunaudzē būs ļoti 
interesanti orientēties un apmaldīties. 

JAUNAUDžU KOPŠANA – RūPES PAR NĀKOTNES MEžU
Jaunaudze. Audze, kas nedaudz pāri galvai, bieži necaurredzama, 
bieži brikšņaina tā, ka knapi var paiet. Ne viens vien orientierists 
“noķēris zaķi” un pakritis skaļi lādējies. Šķērsojot krustu šķērsu samesto 
koku klājumu, nav sapratis šādas ciršanas nozīmi. Bet šādās vietās 
ir koptas jaunaudzes. Jaunaudžu kopšana tiek veikta, lai atbrīvotu 
augšanas telpu perspektīvākajiem nākotnes kokiem. Visiem vietas 
nepietiek... Tikai tādi koki, kuru zaļais vainags šajā vecumā ir ne mazāk 
kā puse no stumbra garuma, var izaugt par lieliem un vareniem 
kokiem. Ja zaļais vainags būs palicis vien “makšķerkāta” galotnē, šādi 
koki mežā nīkuļos un skaistas audzes šajā vietā neredzēt. Pēc dažiem 
gadiem, kad nocirsto koku stumbri satrūdēs, jaunaudzes mūs priecēs 
ar savu zaļumu un augšanas prieku.

Aprunāsimies par mežu 
Kas ir mežs, un ko orientieristiem vajadzētu zināt!

Teksts:
DAGNIS DUBROVSKIS, 
LLu meža fakultātes 
profesors

MeŽS. cIK DAUDz MēS pAR TO zINāM, SApROTAM UN ReDzAM, TRAUcOTIeS cAURI MeŽA BIezOKņIeM, 
jAUNAUDŽU SMALcēM UN KLAjUMIeM? STeIGā SKRIeNOT, DAUDzAS LIeTAS NepAMANāM, 
NeNOVēRTējAM. TOMēR MeŽā VISAM IR SAVA NOzīMe, VISAM IR SAVA VIeTA. TāDS MeŽS, KAS MūS 
VISVAIRāK IepRIecINA, IR RūpīGU ROKU VeIDOTS. ApRUNāSIMIeS pAR MeŽU. pAR MeŽU, KāDU TO 
SASTOpAM Tā DAUDzVeIDīBā, pAR MeŽU, KURU KOpj, AIzSARGā UN LOLO MeŽKOpjI.

GRĀVIS MEžĀ – KĀPēc?
Eh, atkal viens purvs. Atkal mājās netikšu sausām kājām... Kāpēc 
mežā tiek rakti grāvji? Lai mežam palīdzētu augt. Latvija atrodas 
klimatiskajā zonā, kur nokrišņu daudzums pārsniedz iztvaikošanu. 
Citiem vārdiem sakot, ūdens uzkrājas. Uzkrājas purvos, pārmitrās 
un mitrās teritorijās. Pārlieku liels augsnes mitrums traucē kokiem 
augt. Tāpēc jau vēsturiski, lai novadītu lieko ūdeni, Latvijā rakti grāvji. 
Latvijas mežos ierīkotas meliorācijas sistēmas vairāk nekā 0,8 milj. 
hektāru kopplatībā. Šī sistēma ir jāuztur, jātīra un jārekonstruē. Tāpēc 
daudzviet Latvijas mežos tiek veikti meliorācijas darbi, cirstas un 
atjaunotas grāvju trases.
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peRSONīBA

fRIcIS SpeKTORS:
“Liene man ir palīdzējusi ļoti 
daudzās jomās, it īpaši traumu 
rehabilitācijā. Kad pirmo reizi 
iepazinos ar Lieni, viņa uzreiz 
palīdzēja un ieteica, ko darīt 
labāk, lai novērstu gan esošās, 
gan iespējamās traumas. Viņa 
ir mani izvilkusi no vairākām 
nopietnām traumām un vienmēr 
ir palīdzējusi arī citās jomās. 
Liene regulāri rīko fiziskos testus 
jaunajiem sportistiem, dodas līdzi 
uz svarīgajām sacensībām un 
vienmēr ir klāt, kad nepieciešama 
palīdzība. Es ļoti novērtēju 
viņas ieguldījumu Latvijas 
izlasē un to, kā viņa cenšas 
palīdzēt sportistiem. Cilvēks, 
pie kura vienmēr var vērsties ar 
visdažādākajiem jautājumiem, ne 
tikai saistībā ar fizioterapiju.”

PASAULES SKOLĒNU 
ČEMPIONĀTA BRONZAS 
MEDAĻNIECE  
KRISTīNe BRUNeRe:
“Liene vienmēr ir ļoti atsaucīga, 
un var redzēt, ka savu darbu 
dara ar prieku. Man individuāli 
viņa sāka palīdzēt tikt vaļā no 
traumām pirms gandrīz trim 
gadiem un ir likusi justies labāk 
pēc ne vienas vien gūtās traumas. 
Katru reizi, kad aizbraucu pie 
Lienes, mani sagaida jautra un 
jokpilna procedūra. Arī izlašu 
testēšanas divreiz gadā es 
vērtēju ļoti pozitīvi. Apskatot 
testu rezultātus, var redzēt, 
pie kā vēl vajadzētu piestrādāt, 
saņemt konkrētus vingrinājumus, 
kā arī izanalizēt, ko jau esmu 
uzlabojusi kopš iepriekšējās 

testēšanas reizes. Es uzskatu, 
ka fizioterapeite Liene ar savu 
komandu ļoti palīdz izlasei 
sasniegt augstākus rezultātus, un 
viņa, braucot kopā ar mums uz 
starptautiskām sacensībām, rada 
drošības sajūtu.”

ARTeMS MARKUSS BABINS:
“Liene ir ļoti forša un atsaucīga 
fizioterapeite. Viņai vienmēr ir 
svarīgi, lai mēs, orientieristi, 
pēc traumām spētu pēc iespējas 
ātrāk atjaunoties un turpināt 
trenēties. Liene ir vadījusi izlases 
dalībnieku testēšanu, pēc kuras 
katrs uzzina sava ķermeņa plusus 
un mīnusus. Liene palīdzēja 
atjaunoties pēc Eiropas jauniešu 
čempionātā gūtās kājas traumas, 
kas ļāva man nostartēt sprinta 
distancē. Gribētos pateikt Lienei 
lielu PALDIES par ieguldīto darbu 
mūsu sportā!”

VILMA ALBeRINGA:
“Ar Lieni ir ļoti viegli komunicēt, 
un viņa ir ļoti saprotoša. 
Visvairāk viņa man palīdzēja 
šā gada pasaules čempionātā 
jauniešiem – gan, kad pastiepu 
potīti, gan, kad savilka muguras 
un vēdera muskuļus. Esmu 
pārliecināta, ka mūsu rezultāti 
pēdējo gadu laikā ir uzlabojušies 
arī tāpēc, ka izlasei vienmēr ir 
līdzi fizioterapeite Liene.”

SIGNe SIRMā:
“Liene! Bez viņas noteikti mēs 
nebūtu tur, kur esam šobrīd! 
Veseli un stipri. Dod padomus 
jebkurā dzīves situācijā un pati, 
nebūdama orientieriste, azartiski 

seko līdzi mūsu sasniegumiem. 
Pašai man bija ļoti daudz 
traumu, problēmas ar gūžu un 
potītēm. Šobrīd situācija noteikti 
ir uzlabojusies, tagad mazāk 
sastopos ar traumām, jo viss 
ir nostabilizēts un sakārtots. 
Pirms sacensībām viņa palīdz 
ne tikai fiziski sagatavoties, bet 
arī vienmēr noskaņo startiem, 
motivējot un uzmundrinot.”

MATīSS SAULīTe:
“Viņa ir ļoti atbalstoša, jo vienmēr 
uzklausa un palīdz risināt 
problēmas, kuras radušās. 
Pašaizliedzīga, jo ir gatava ziedot 
savu laiku pat brīvdienās, lai 
palīdzētu izlasei. Liene ir devusi 
ļoti daudz atbalsta, gatavojoties 
sacensībām, lai uzlabotu fizisko 
formu un tiktu galā ar traumām. 
Arī sacensību laikā palīdz ar 
dažādām lietām un padomiem.”
 
eLīzA OzOLA:
“Es ar Lieni esmu bijusi gan 
nometnēs, gan sacensībās Latvijā, 
gan ārpus tās. Viņa ir saārstējusi 
manu potīti un dažādas citas 
problēmas, kā arī notestējusi 
manu fizisko sagatavotību. Kad 
esam kādās sacensībās ārpus 
Latvijas, Liene vienmēr atgādina 
tādu kā mammu. Un mēs, visi 
pārējie, jaunieši un juniori, pēkšņi 
kā piecgadnieki. Kā tik kaut 
kas iesāpas, viņa ir klāt, notīra, 
papūš, uzliek plāksterīti, izmasē 
katru sāpīti. Kad viņas nav, tad 
katrs ik pa laikam kaut ko sūdzas 
un vaid, bet vienmēr, kad Liene ir, 
valda tāda jautrāka atmosfēra, jo 
visiem viss ir labi.”

LAURA BeRĶe:
“Liene ir neticami draudzīga 
un jauka. Ar viņu var viegli 
komunicēt. Vienmēr uzklausīs, 
ja būs kāda problēma. Un ne 
tikai traumu ziņā, bet vispārīgi. 
Mana sadarbība ar Lieni nav 
bijusi ilga, tomēr tā vienmēr 
bijusi viegla, vienmēr var 
pasmieties. Protams, tā kā viņa 
ir fizioterapeite, var uzzināt 
kaut ko jaunu par savu fizisko 
sagatavotību, traumām. Kā 
arī – ko darīt labāk, kā darīt un 
cik ilgi. Ja viņa redz, ka kādu 
vingrinājumu veic vai skrien 
nepareizi, neklusēs, bet teiks, 
palīdzēs un ieteiks. Man nav 
bijis daudz traumu, tāpēc nav 
bijusi īpaša vajadzība vērsties pie 
Lienes. Bet, kad kādā muskulī ir 
nepatīkama sajūta, uzreiz vēršos 
pie viņas, un viņa neatsaka 
padomu.” 

EIROPAS JAUNIEŠU 
VICEČEMPIONE
eLzA ĶUze:
“Vienmēr pozitīva un smaidīga. 
Dos padomu un palīdzēs, kad 
nepieciešams, atbalstīs un 
motivēs. Liene regulāri brauc 
līdzi gan uz sacensībām, gan 
nometnēm, viņa ir mūsu drošības 
spilvens, ja nu kas atgadās. Ļoti 
vērtīgas ir Lienes organizētās 
testēšanas, pēc kurām var 
uzzināt, ko nepieciešams 
uzlabot, pildot rekomendētos 
vingrinājumus. Liene ir 
ieguldījusi ļoti daudz darba un 
laika jauniešu izlases sportistu 
attīstībā. Bez viņas mēs šobrīd 
nebūtu tur, kur esam.”

L
ieni Leski orientēšanās sportam piesaistīja Latvijas 
jauniešu izlases trenere Baiba Smila, kura stāsta, kā tas 
notika. “Ar Lieni iepazinos ap 2005. gadu, kad tolaik 
viņa strādāja veselības centrā “Kolibri”, kopā ar ārsti 
orientieristi Velgu Zaļaiskalnu. Es tobrīd tur piestrādāju par 
vispārējās fiziskās sagatavotības treneri, mācīju cilvēkiem 
orientēšanās, slēpošanas un nūjošanas pamatus. Tā kā 

Lieni interesēja kvalitatīva slēpošanas tehnika, ar to arī viss sākās. 
Mums bija barters – es Lienei mācīju slēpošanas smalkās nianses, bet 
Liene maniem audzēkņiem – jaunajiem orientieristiem – Smecersila 
nometnes laikā vadīja ļoti kvalitatīvas vingrošanas nodarbības. 
Kad pēc nometnes veicām kārtējo aptauju, izrādījās, ka audzēkņi 
vingrošanu bija atzīmējuši kā vērtīgāko jauninājumu. Tāpēc uzaicināju 
uz nometni Lieni arī nākamajā un aiznākamajā gadā. Līdz 2017. gadā 
viena vakara sarunas laikā Lienei teicu – cik forši būtu, ja varētu tevi 
paņemt līdzi uz Eiropas jauniešu čempionātu, jo tā drošības sajūta, 
ko tu audzēkņiem esi iedevusi šajās nometnēs, ir ļoti liels atbalsts. Tā 
teicu, jo zināju, ka Liene ar visām traumatiskajām ķibelēm galā tiks 
tuvu ideālam,” atceras Baiba Smila.
Liene momentā piekritusi, taču jauniešu izlases trenere gan 
nodomājusi, ka sasolījusi pārāk daudz, jo ar esošajiem niecīgajiem 
finansiālajiem līdzekļiem izlase fizioterapeitu noalgot nevar 
atļauties. “Sāku skaidrot finansiālo situāciju, uz ko Liene atbildēja – 
nesatraucies, ja mani ņemsi uz Eiropas jauniešu čempionātu, es varu 
braukt par savu naudu, aizbraukšu “iedzert kafiju”. Tad teicu: bet, 
Liene, mēs tev nevaram samaksāt par tavu darbu, uz ko viņa atbildēja: 
“Tas nekas, man tas ir interesanti!” Un viņa brauca līdzi,” stāsta Smila.
Tā arī sākās Lienes Leskes un viņas “Concordia LL” centra fizioterapeitu 
komandas atbalsts Latvijas orientēšanās izlasei. Sākumā jaunieši, tad 
juniori un, visbeidzot, 2019. gadā Liene ar savu fizioterapijas centru 
atbalstīja jau visu Latvijas orientēšanās izlasi visos līmeņos.
“Tas, ko varu teikt par Lieni – viņa strādā profesionāli, atbildīgi un ir 
kā drošības spilvens mums visiem. Man kā jauniešu izlases trenerei ir 
noņemts ļoti liels atbildības slogs – rūpes par sportistu veselību. Es 
zinu, ka Liene atradīs risinājumu jebkurā situācijā. Un atzīšanos šādās 
sajūtās esmu saņēmusi arī no pašiem sportistiem. Mēs, visi izlases 
komandas pārstāvji – treneri, jaunie treneri, sportisti –, katru reizi tikai 
labsirdīgi pasmejamies, kad kārtējo reizi Liene pati pēc savas iniciatīvas 
ierodas kādās Latvijas kausa izcīņas sacensībās vai Baltijas čempionātā. 
Ar saukli: “Es jau atbraucu iedzert tikai kafiju”,” Lienei Leskei labus vārdus 
velta Baiba Smila. 
Viņa uzskaita fizioterapeites paveikto Latvijas orientēšanās izlases labā: 
“Tās ir divreiz gadā (bez mūsu finansējuma) visu līmeņu (jaunieši, juniori, 
pieaugušie) kustību un balsta, kā arī vispārējās fiziskās sagatavotības 
stāvokļa testēšanas un rekomendāciju izstrādes. Tā ir gandrīz 24 stundas 
dienā un septiņas dienas nedēļā iespēja konsultēties pa telefonu ar lielu 
garantiju, ka Liene atradīs laiku primārai apskatei lielāku ķibeļu gadījumā 
kaut vai nakts stundās. Tā ir drošības sajūta sportistiem un treneriem 
maču laikā – ja nu kas, trauma tiks novērsta līdz minimumam. Liene ir 
mūsu izlases drošības josta vai spilvens!” 

Liene 
LeSKe
Latvijas
izlašu
sportistu 
drošības
spilvens

KOpš VIņA IR KOpā AR LATVIjAS jAUNIešU IzLASI, 
SpORTISTU RezULTāTI TIKAI UzLABOjāS. DAUDzI VIņU 
SAUc pAR ORIeNTIeRISTU LABO GARIņU, cITI – pAR 
“DROšīBAS SpILVeNU”, Bez KURA NeIzTIKT. RUNA 
IR pAR fIzIOTeRApeITI LIeNI LeSKI, fIzIOTeRApIjAS 
ceNTRA “cONcORDIA LL” VADīTājU, KURA RūpējAS 
NU jAU pAR VISU LATVIjAS IzLAšU ORIeNTIeRISTU 
VeSeLīBU. TURKLāT DARA TO Bez ATALGOjUMA!

LATVIJAS JAUNIEŠU 
IZLASES SPORTISTI
PAR LIENI LESKI

Latvijas jauniešu izlases sportisti pēc veiksmīgā starta 2019. gada Baltic Junior Cup. 
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Orientēšanās
ir viens trakoti labs un veselīgs sporta veids

C
ilvēks ir radīts kustībai, bet nav kustībai 
motivēts. Sensenos laikos cilvēkam dabiski 
bija kustēties. Kaut vai tādēļ, lai aizmuktu no 
lāča vai nomedītu trusīti. Savukārt mūsdienu 
cilvēkam dabiski ir sēdēt pie datora vai 
televizora. Vismaz četras piektdaļas Latvijas 
pieaugušo sieviešu un vīriešu ir fi ziski neaktīvi.

Ieteikt mazkustīgam cilvēkam pastaigas nozīmē neieteikt 
neko. Pat ieteikums iet uz darbu kājām un uzkāpt otrajā 
stāvā nenozīmē pietiekami daudz kustību. Tikai tādēļ, lai 
dzīvotu, cilvēkam vajag mēreni aktīvas kustības vismaz 
piecas reizes nedēļā vismaz pa pusstundai. Savukārt šī 
pusstunda nozīmē aktīvas kustības, pirms kurām un pēc 
kurām derētu iesildīties un atsildīties. Ar šīm piecām 
pusstundām nedēļā parasti uzlabojas apetīte, mazinās 
depresija, dažkārt normalizējas vēdera izeja, taču svars 
nemazinās.
Lai pacientam attālinātu vēzi, insultu un infarktu, ārsta 
pienākums ir likt šim pacientam trenēties un sportot. Tomēr 
šim pacientam nevar ieteikt skriet katru dienu, turklāt – 
sākot no rītdienas. Jau pēc nedēļas šis pacients atgrieztos 
pie ārsta ar muskuļu vai saišu traumu, aritmiju vai diska trūci.
Man šķiet, ka vēl lielākas problēmas rastos, ja šis pacients 
katru dienu mēģinātu spēlēt futbolu vai cilāt svarus 
zālē. Labs ieteikums būtu katru dienu peldēt, bet manā 
praksē vēl neviens pacients nav sācis peldēšanas ikdienas 

nodarbības. Ārstam paliek tikai viena izvēle – nosūtīt 
pacientu pie fi zioterapeita, turklāt pie tāda fi zioterapeita, 
kas pats mīl sportu, kustības un labi pieprot kustību 
atjaunošanu. Sākums ir visu muskuļu kustības – vingrinājumi 
mugurai, vēderam, sāniem, iegurnim, kājām rokām, kaklam.
Kustības un sports rada laimes izjūtu tikai tiem, kas paši 
sacensībās piedalās. Sportojot izdalās virkne ķīmiski aktīvu 
vielu, kas ietekmē smadzeņu darbību. Intensīvas sporta 
slodzes laikā cilvēka smadzenēs izdalās endorfīni, kas atstāj 
uz smadzenēm morfīnam līdzīgu iedarbi.
Kustības (nevis alkohols) ir dvēseles zāles. Kustoties cilvēks 
uzlabo smadzeņu vielmaiņu, ietekmē hormonālo sistēmu. 
Tas rada labu noskaņu un pašsajūtu. Amerikāņi saka 
vienkāršāk: “Move your butt and your mind will follow”. 
Tāds brīvs tulkojums būtu: “Kustini savu lejasgalu, un tavs 
gars kustēsies tam līdzi”. Kustības un sportošana ir ļoti 
iedarbīgas dažādu psiholoģiska rakstura slimību ārstēšanā. 
Pareiza un regulāra sportošana ir efektīvāka nekā zāles 
depresijas ārstēšanā.
Kustības cilvēkam vajadzīgas vielmaiņai, imunitātei un 
hormonālās sistēmas aktivizācijai. Kustības ir “dziedzeris”, 
kas strādā pret metabolo sindromu (resnumu). Kustības 
uzlabo imūnsistēmas aktivitāti, samazina saslimstību ar 
elpošanas un gremošanas kaitēm, turklāt, kas būtiski, 
samazina krūts vēža, kuņģa vēža un resnās zarnas vēža 
risku. Atcerieties – orientēšanās attālina vēzi!
Sports ļauj izsargāties no slimībām, sporta vietu var atrast 
primārā, sekundārā un terciārā profi laksē. Klasiskā formā 
sportu mēs saprotam kā primāras profi lakses līdzekli visā 
populācijā, kad sports pagarina dzīves ilgumu, samazina 
saslimstību un atkarību no hroniskām slimībām, palielina 
darba ražīgumu un ievērojami palīdz valsts ekonomiskajai 
un sociālajai attīstībai.
Kā sekundāras profi lakses līdzekli mēs sportu saprotam 
slimniekiem, kuriem mērķtiecīga un adekvāta fi ziska 
slodze palīdz izvairīties no atkārtotas slimības epizodes 
vai pagarina slimības remisiju. Tipiskā formā tas 
nozīmē slimniekam pēc infarkta ieteikt sākumā garas 
pastaigas, tad kādu orientēšanās seriālu, bet vēlāk – 
dalību orientēšanās sacensībās, tautas skrējienos vai 
slēpojumos. Ļoti bieži kā sekundāru profi laksi sportu un 
fi ziskas aktivitātes izmanto elpošanas sistēmas (bronhiālā 
astma, pneimonija, bronhīts) atkārtotu slimības gadījumu 
novēršanai vai ilgstošas remisijas uzturēšanai. Mūsdienās 
nav iedomājama cukura diabēta sekundāra profi lakse bez 
sporta un fi ziskām aktivitātēm.
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pADOMI

pIeReDzējUšAIS āRSTS UN SpORTISTS pēTeRIS ApINIS, KURš pATS ReGULāRI NODARBOjAS AR SpORTU, 
UzSVeR: SpORTOšANA IR VeSeLīBAS UN LAIMeS AVOTS, UN šIM MēRĶIM ATBILSTOšāKAIS SpORTA VeIDS IR 
TIešI ORIeNTēšANāS. pēTeRIS ApINIS pAMATO, Kāpēc.

pēTeRIS ApINIS
ĀRSTS, LATvIJAS 
ORIENTēŠANĀS 
FEDERĀcIJAS
EkSPREZIDENTS

ORIENTēŠANĀS NOZīMē TRENēT MUSKUļUS UN 
SMADZENES – bēGT NO VEcUMA DEMENcES
Skrienot orientēšanās distancē, visu laiku jāseko kartei un jānovērtē 
situācija, jāizvēlas optimālais ceļš un precīzi jāatrod kontrolpunkti. Vai 
esat pamanījuši, ka Latvijas orientēšanās izlases vēsturē tikpat kā nav 
neviena, kam nebūtu augstākās izglītības? Arī orientēšanās seriālos 
un Latvijas čempionātā vairākums dalībnieku ir cilvēki ar labu vai ļoti 
labu izglītību, un orientieristi neticami labi spēlē bridžu, zoli un šahu!
Orientēšanās sports ir labākais līdzeklis cīņā ar stresu. Garo distanču 
skrējējs visu treniņskrējiena laiku pārdomā ikdienas rūpes, nereti vēl 
vairāk sastresojas. Orientieristam distancē nav laika domāt par darba, 
biznesa vai ikdienas problēmām – jārisina meža un reljefa rēbusi.

ORIENTēŠANĀS SPORTS KĀ ĀRSTNIEcībAS LīDZEKLIS IR 
RELATīVI LēTS
Tautas orientēšanās sporta sacensības ir lētākas par lielāko daļu 
citu fi zisko aktivitāšu. Jebkura nodarbe sporta zālē, trenažieru 
zālē, baseinā parasti izmaksā dārgāk, diemžēl arī fi zioterapeita un 
fi ziskās sagatavošanas trenera konsultācijas nav lētas. Protams, 
ceļš uz orientēšanās sacensībām nav bezmaksas, visai dārgi ir 
apavi, kompass un atzīmēšanās sistēma, taču pēdējās ir ilgtermiņa 
investīcijas.

ORIENTēŠANĀS – būT KOPĀ AR MAZbēRNIEM
Daru pats, iesaku citiem – prātam un sirdij veselīgs ir pārgājiens 
ar mazbērniem orientēšanās skoliņā. Piemēram, Pierīgas seriālā 
“Magnēts” tāda ir. Tā nu ir lieta. Arī mani pacienti un īpaši pacientes 
ļoti vēlas izaudzināt savus mazbērnus kustīgus un veselīgus. 
Iespējams, manas pacientes saprot karti vēl mazāk nekā viņu 
mazbērns. Bet viņas skrien līdzi mazbērnam līdz nākamajam ceļa 
krustam vai pat līdz punktam kalna galā.
Ticiet man: orientēšanās ir viens trakoti labs un veselīgs sporta veids! 

Sporto ar prieku! Šo 
divu dāmu finišs lieliski 
pierāda, cik pozitīvas 
emocijas cilvēkā rada 
orientēšanās.

citi uzskata, ka labākās zāles ir alkohols, taču šie kungi tā nedomā. 
un savos 80 gados joprojām braši soļo orientēšanās sacensībās!

Kā terciāru profi laksi sportu mēs saprotam kā rehabilitācijas 
pasākumu kompleksa sastāvdaļu veiksmīgi ārstētu pacientu 
atlabšanas procesā. Es dalību orientēšanās sporta treniņos uzskatu 
par nozīmīgu ārstēšanos pēc jebkuras operācijas, jo kustības novērš 
sirds asinsvadu sistēmas mazspējas, sekundāras pneimonijas vai 
izgulējumu attīstību. Pēc ortopēdiskām operācijām kārtīga pastaiga 
ar karti ļauj uzlabot limfātisku atteci, venozo asinsriti, kaulu un 
mīksto audu dzīšanu. Profesors Andrejs Ērglis liek visiem pacientiem 
pēc infarkta jau trešajā dienā meklēt iespējas sportot, un es viņa 
pacientiem norādu uz saiti www.lof.lv.
Nozīmīga atziņa pasaules medicīnā ir vecāka gadagājuma cilvēku 
fi ziskā kultūra un sports kā ļoti nozīmīgs veselības faktors un slimību 
prevencijas arguments. Vienkāršoti: vecāka gadagājuma cilvēku 
sports ir nācijas veselības pamats.

ORIENTēŠANĀS IR VESELīGĀKAIS SPORTA VEIDS
Kā ārsts es iesaku ar orientēšanās sportu sākt nodarboties visiem 
tiem, kuriem liekā svara dēļ būtu jāsāk fi ziskas aktivitātes. Nevienam 
cilvēkam ar lieko svaru nav labi skriet pa asfalta segumu. Lai sāktu 
skriet, nekas nav labāks par mīkstu meža sūnu. 
Orientēšanās sportu iesaku visiem tiem, kas beidz aktīvās sporta 
gaitas, neatkarīgi – basketbolu, svarcelšanu vai kamaniņu sportu. 
Jebkuram sportistam ir mērena sirds hipertrofi ja, kas kā narkotikas 
prasa sportošanas turpinājumu. Vislabāk šādā situācijā nodarboties ar 
sporta veidu, kas ir veselīgs gan plaušām, gan locītavām.
Es iesaku orientēšanās sportu visiem hroniskiem slimniekiem, kam 
veselības stāvoklis pieļauj kustības. Orientēšanās notiek mežā, 
dalībniekam nav jāuztraucas par to, ka kāds cits redz viņa nespēku. 
Vieglatlēts stadiona aplī nekad neapstājas, orientieristam (ja viņš nav 
izlases sportists) vienmēr ir laiks apstāties, lai papētītu karti.
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ApTAUjA mEŽĀ

AGITA LīVIņA: 
“man visvairāk patīk 
plānošana – saplānot 
distances stratēģiju un 
tad to arī īstenot. Bet, 
ja nesanāk? Tad domāt, 
kāpēc nav sanācis, kur 
pieļautas kļūdas.” 

Kur slēpjas 
rogaininga bauda?

ANDRIS pUMpURS: “Ar rogainingu var pabūt vietās, 
kur ikdienā nekad nenokļūtu. vari vandīties pa 
purviem, gravām, ieplakām, kur normālos apstākļos 
cilvēki vispār pat nelien iekšā. Tas ir mans kaifs! Jo 
bieži vien man pat nav svarīgs rezultāts, bet gan pats 
process un ainaviskums.”

ANŽeLA šApOVALOVA 
UN ARNIS GRASIS: 
“Rogainingā var 
atslēgties no ikdienas 
rūpēm. Jo skrienot ir 
pavisam citas domas. 
Rogainingā var izbaudīt 
dabu, vietas, kur nekad 
neesi skrējis – tas ir 
pats labākais!”

VIeSTURS pURVIņš 
UN ILze pUTRIņA: “Tā 
ir iespēja izbaudīt dabu, 
redzēt nebijušas vietas, 
tā ir iespēja domāt un 
plānot stratēģiju.” 
“Rogainings ir jauks 
veids, kā pēc sēdošas 
darba nedēļas 
izkustēties svaigā gaisā 
un paceļot.”

ANeTe GeDUšeVA-BēRzIņA
UN ARTūRS BēRzIņš: 
“Rogaininga bauda ir noķert riktīgāko 
besi, izlikt visus spēkus ceļā uz 
pēdējiem punktiem un tad finišā izjust 
to milzu gandarījumu. kad ir labi 
saplānota distance, sanācis to veikt 
bez kļūdām un vēl pat paņemt papildu 
punktus. Tad ir kaifs!”

SARMīTe GOBIņA 
UN INeSe ŽīGURe: 

“Labā kompānijā 
labi izkustēties! 

un vēl tā ir cīņa ar 
sevi. kurš šajā cīņā 

uzvar? Pagaidām vēl 
mēs! Bet ar katru 

gadu cīņa kļūst 
sīvāka, karte paliek 

“neatbilstošāka” 
mērogam un 

pulkstenis tikšķ ātrāk, 
jo kaut kā pārāk ātri 
pienāk kontrollaika 

beigas, bet finišs vēl 
tik tālu!”

VITA SKUjA: 
“Izskrieties svaigā 
gaisā kopā ar 
foršiem draugiem un 
kārtīgi nogurt. Līdz 
pamatīgam besim!”

eVITA fReIMANe: “man ļoti patīk rogainingus organizēt. 
Protams, pati šad tad arī piedalos, bet organizēšana ir 
pavisam aizraujošs process visā tā garumā. man patīk 
dalībnieki, un īpašs kaifs ir redzēt finišētājus, kā viņi 
ēd. Ar kādu baudu viņi to dara, kā viņiem spīd acis no 
gandarījuma par paveikto distanci!”

ANDRIS ceļApīTeRS: 
“Pārbaudīt sevi, cik varu, 

kur ir manu spēju robežas. 
Rogainings – tas vienkārši 

ir super!”

AIjA DēLIņA: 
“Rogainings ir lieliska 
iespēja pārbaudīt sevi un 
redzēt vietas no citādiem 
skatupunktiem. kur 
normālā situācijā pat 
neiedomāties līst iekšā, 
bet beigās izrādās, ka ir 
ļoti skaisti.”

NORA AUSTRIņA
UN IeVA UpMAce-
GRīVIņA: “Tā ir 
orientēšanās labā 
kompānijā! Tā ir 
iespēja izbaudīt 
Latvijas skaistos 
mežus un purvus.”
“mana rogaininga 
bauda ir no brikšņiem 
izskriet uz grants 
ceļu. Tas patiešām ir 
reāls kaifs! It sevišķi, 
ja tas ceļš noved līdz 
finišam.”

šOVASAR LATVIjā pAReDzēTS eIROpAS čeMpIONāTS ROGAININGā. 
VAIcājAM, Kāpēc cILVēKI GATAVI DOTIeS šAjā DAUDzU STUNDU ILGAjā 
pIeDzīVOjUMā, BRIeNOT pA BRIKšņIeM, pURVIeM, MeŽIeM UN pļAVāM?

SIGITA RIšĶe: Rogainingā distancē dodos 
ar saviem lieliskajiem kolēģiem, un tā ir laba 
iespēja uzzināt, ka viņi patiešām ir lieliski! man 
patīk mūsu komandas gars, man patīk šādi ar 
kolēģiem atpūsties. Jā, protams, rogainings 
fiziski nav viegls, bet tik un tā – tā ir atpūta!

ANDRIS ceļApīTeRS: 
“Pārbaudīt sevi, cik varu, 

kur ir manu spēju robežas. 
Rogainings – tas vienkārši 

ir super!”

NORA AUSTRIņA
UN IeVA UpMAce-

mežus un purvus.”

bauda ir no brikšņiem 

ceļu. Tas patiešām ir 
reāls kaifs! It sevišķi, 
ja tas ceļš noved līdz 
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ORIENTēŠANĀS SeRIāLI

Katru dienu visā Latvijā
GANDRīz NAV TāDA LATVIjAS ReĢIONA, KURā NeBūTU IeSpējAS 
NODARBOTIeS AR ORIeNTēšANOS. IK pAVASARI, VASARU UN RUDeNI, 
DAUDzVIeT pAT zIeMā NOTIeK ORIeNTēšANāS SeRIāLI – SezONāLAS 
TReNIņSAceNSīBAS, KURAS ReGULāRI RISINāS NOTeIKTā RAjONā 
DARBDIeNU VAKAROS.

V
ai tā būtu Liepājas puse vai 
Ventspils, Tukums vai Talsi, Dobele 
vai Saldus, Jelgava vai Jēkabpils, 
Latgale vai Vidzeme – visur ik 
nedēļu iespējams nodarboties ar 
šo sporta veidu. Turklāt par ļoti 
demokrātisku cenu – nieka pāris 

eiro – tiks gūts neizmirstams emocionālais 
un fi ziskais baudījums. Jo ikvienam – gan 
pieredzējušam orientieristam, gan pilnīgam 
iesācējam, gan senioram, gan bērnam, 
gan elites skrējējam, gan veselīgu pastaigu 
cienītājam – atradīsies spēkam un pieredzei 
atbilstoša distance. Bet tos, kuri ar karti un 
kompasu mežā grasās doties pirmo reizi, tos 
sagaidīs laipni un pretimnākuši instruktori, kuri 
gatavi pastāstīt orientēšanās pamatprincipus. 
Un nebēdā, ja pašam līdzi nav ne kompasa, ne 
elektroniskās atzīmēšanās ierīces. To visu var 
izīrēt sacensību norises vietās!
Šogad Latvija bija iecerējusi 24 orientēšanās 
seriālus, tostarp arī pavisam jaunus. Piemēram, 
debiju piedzīvos Daugavas kreisā krasta seriāls 
“O-Upmale”, ko organizē TOSK “Eko O” un OK 
“Ozons”. Šis seriāls solās būt garšīga pārmaiņa 

Pierīgas mežu skrējējiem, jo katru otrdienu no 
tas risināsies Daugavas kreisajā krastā Ķekavas, 
Baldones, Vecumnieku, Iecavas un Bauskas 
novada mežos. Aktīvi tiek strādāts pie vēl viena 
seriāla Likteņupes krastos – Vidusdaugavas 
“Pipars”, un visu šo pavasari top jaunas kartes 
Jumpravas, Skrīveru, Kokneses un Seces apvidū. 
Atjaunots ir seriāls Ventspils “Azimuts”, kas 
notiek Ventspils piejūras kāpās – ļoti skaistos 
priežu mežos, bet ar reljefu, kas ir viens no 
sarežģītākajiem Latvijā.
Arī sevi jau pierādījušie un tradīcijām bagātie 
seriāli uz lauriem nesēž un katru gadu cenšas 
pārsteigt orientieristus ar jauniem orientēšanās 
apvidiem. 
Tas viss bija iecerēts šajā sezonā, taču īsi pirms 
tās sākuma visām iecerēm treknu svītru pārvilka 
Covid-19 pandēmija, un Latvijā ieviestās ārkārtas 
stāvokļa dēļ sacensības rīkot nebija iespējams. 
Taču orientieristi nenolaida rokas, daudzi seriālu 
organizētāji ieplānoto sacensību vietā piedāvāja 
iespēju ikvienam doties treniņskrējienos. Bet 
tagad, kad valstī ārkārtas stāvoklis atcelts, savu 
darbību atsākuši arī orientēšanās seriāli.
Lūk, LOF orientēšanās seriāli Latvijā!

Orientēšanās seriālu plašais klāsts un to 
ģeogrāfi ja paver lieliskas iespējas apceļot 
dzimto zemi, piedaloties orientēšanās 
sacensībās visā Latvijā.
Tāpēc ar šo sezonu Latvijas Orientēšanās 
federācija sāk jaunu akciju – konkursu 
„Aktīvākais orientierists 2020!”*
Konkurss notiek divās kategorijās – „Visvairāk 
starti orientēšanās sacensībās” un „Apceļo 
Latviju ar orientēšanos”.  Pirmajā kategorijā 
uzvarētājs būs visvairāk startus reģistrējušais 

orientierists, bet kategorijā “Apceļo Latviju ar 
orientēšanos” uzvarētājs būs dalībnieks, kurš 
piedalījies visvairāk dažādos seriālos. 
Vai gribi būt Latvijas orientēšanās seriālu 
kolekcionārs? Kas jādara? Tikai tāds sīkums, 
kā jāaizbrauc uz kādu no seriāliem, jāpiesakās 
startam kādā no kārtām un jāfi nišē. Pārējo visu 
piefi ksēs orientieristu datu bāze ODB, kas tad 
arī uzskaitīs, cik un kādās sacensībās katrs no 
orientieristiem šosezon piedalījies.
Vai kāds šogad spēs izskriet kaut vienu 

reizi visos žurnāla “Orientieris” pieminētajos 
orientēšanās seriālos? Kurš būs čaklākais seriālu 
kolekcionārs? To mēs uzzināsim LOF sezonas 
noslēguma ballē, kur ar vērtīgām balvām 
sumināsim pašus aktīvākos orientieristus.

*Konkurss attiecas tikai uz tiem seriāliem, 
kuri ir Latvijas Orientēšanās federācijas 
(LOF) biedri un kuri atsaucās “Orientieris” 
aicinājumam publicēt žurnālā savu sacensību 
kalendāru.

Tiekamies mežā!

Ādažu un Carnikavas “ieSāc”
 Seriāls tiek organizēts no 2017. gada iesācējiem, sacensības notiek 
trešdienās Ādažu un Carnikavas novada mežos.

 SV8 un SV10 grupām distances marķētas, distances jauniešiem un 
iesācējiem tiek plānotas atbilstoši viņu vecumam un zināšanām.

 Seriāls izceļas ar apvidiem, kas interesanti ar piejūras sarežģīto 
kāpu reljefu – tās ir smilšainas un apaugušas. Ir gan vienkārši, gan 
sarežģīti apvidi, kā arī apvidi ar padomju laika militāro mantojumu.

 2019. gadā piedalījās 192 unikālie dalībnieki, no kuriem 82 bija bērni 
un jaunieši, bet katrā kārtā piedalās ap 60–100 orientieristiem.

 Sacensības organizē OK “Kāpa”, Ādažu BJSS, LOF, finansiāli atbalsta 
Ādažu un Carnikavas novada dome, atbalsta SIA “Felici” un 
SIA “Port Hotel”.

 Starts trešdienās no 16.00 līdz 19.00, oktobrī no 16.00 līdz 18.00, 
atzīmēšanās ar “SportIdent”.

 Dalības maksa: bez maksas sacensībās piedalās Carnikavas, Ādažu, 
Saulkrastu novadā deklarētie bērni un jaunieši, pārējiem bērniem 
1 eiro, pensionāriem un OK “Kāpa” biedriem 3 eiro, pieaugušajiem 
4 eiro. 

 Kontakti: Tamāra Kosmačeva (tālr. 29104320, 
e-pasts: tamara.k@gusts.lv), Ainārs Lupiķis (tālr. 28923343).

 Seriāls sāksies 12.08. un no augusta līdz oktobrim notiks kā 
plānots. Vienīgi samainīta 3. kārta ar 10. kārtu, jo Kalngalē notiks 
Latvijas kausa sacensības Ziemeļu divdienas.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.kapaok.lv

posms Datums Vieta
1. 12.08.2020. Dūņezers – Ādažu novads 
2. 19.08.2020. Lilastes ez., Ādažu novads 
3. 26.08.2020. Kalngale, Carnikavas novads 
4. 02.09.2020. Briljanti, Ādažu novads 
5.  09.09.2020. Dzirnezers (Ummis D), Carnikavas novads
6.  16.09.2020. Kadaga, Ādažu novads
7. 23.09.2020. Grunduļi, Ādažu novads
8. 30.09.2020. Laveri, Carnikavas novads
9. 06.10.2020. Carnikava, Carnikavas novads

10. 13.10.2020. Garciems (jūras puse), Carnikavas novads
Apbal-
vošana 18.10.2020. “Kāpas kausi” Bādciemā, Saulkrastu novadā

jA
UN

UM
S Apceļo Latviju ar orientēšanos!

UzMANīBU! SeRIāLU KALeNDāROS IeSpējAMAS KARDINāLAS IzMAIņAS. 
SAceNSīBU NORISeS VIeTAS VAR NeATBILST šeIT pUBLIcēTAjAM!

OBLIGāTI IepAzīSTIeTIeS AR SeRIāLU jAUNAjIeM SAceNSīBU KALeNDāRIeM 
SeRIāLU MājASLApāS!
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alūksnes un apes “Horizonts”
 OK “Alūksne–Ape” rīkotais seriāls lepojas ar dabas doto burvību 
un piemērotību orientēšanās sportam. Alūksnes pusē netrūkst ne 
skaistu priežu mežu ar detalizētām reljefa formām, ne izaicinošo 
Veclaicenes pauguru, kuriem pa vidu “iekrituši” daudzi ezeri, ne 
viltīgu “peldošu” reljefa formu ar daudziem purviņiem. 

 Gatavojoties 2017. gada pasaules čempionātam Igaunijā, tieši 
šajos apvidos meistarību spodrināja tādi titulētie meistari kā 
Olavs Lundaness (Norvēģija), Daniels Hubmans (Šveice), Natālija 
Gemperle (Krievija) un citi. 

 Pēdējos gados seriālu arvien biežāk apmeklē arī orientieristi no 
Igaunijas, kam par iemeslu ir kvalitatīvais seriāla karšu materiāls 
un interesantās distances, kuras top, pateicoties vietējam karšu 
zīmētājam un distanču plānotājam Vilnim Veļķerim. 

 Starts otrdienās no 16.00 līdz 19.00.
 Dalības maksa: grupām VS 10–12 – 1.50 eiro, VS 14–18, VSH (tikai 
jaunieši), VS 65 – 2.50 eiro, VSA, B, H, 35–60 – 4 eiro. Ģimenēm, no 
kurām startē trīs un vairāk dalībnieku (vairāki bērni līdz 18 gadu 
vecumam), atlaide 20% no kopējās dalības maksas summas.

 Kontakti: Vilnis Veļķeris (tālr. 29273114,  
e-pasts: aluksne.sports@inbox.lv). 

 OK „Alūksne/Ape” seriālu atsāk 9. jūnijā. 
Uzmanību! Sacensību norises vietas neatbilst publicētajam 
kalendāram!
Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru  
mājaslapā!

 www.aluksneok.lv

posms Datums Vieta
1. 14.04.2020. Jāņkalniņš, pie Alūksnes Valsts ģimnāzijas
2. 21.04.2020. Rezaka, marķējums no Alsviķiem
3. 28.04.2020. Korneti, pēc tam marķējums 2,5 km 
4. 05.05.2020. Ziemas sporta centrs “Mežinieki”
5. 12.05.2020. Autobusu pietura “Dzeņi” 3 km aiz Strautiņiem
6. 20.05.2020. Rouge (Igaunija)

7. 26.05.2020. Murata ezers, marķējums no ceļa Ziemeri–
Veclaicene

8. 02.06.2020. Karvas brāļu kapi, ceļš Alūksne–Ape 
(16. kilometrs)

9. 09.06.2020. Raipala ezera A krasts, Veclaicenes pagasts
10. 16.06.2020. “Lāču sils”, marķējums no ceļa Alūksne–Zeltiņi 
11. 12.08.2020. Smiltene
12. 18.08.2020. Autobusu pietura “Liepkalni”

13. 25.08.2020. Autobusu pietura “Dzeņi”, pēc tam marķējums 
1,5 km

14. 01.09.2020. Ziemeri, pēc tam marķējums 6 km

15. 08.09.2020. Pagrieziens uz Api no A2 šosejas, pēc tam 
marķējums 3 km

16. 15.09.2020. Autobusu pietura “Zīles”

posms Datums Vieta
1. 24.04.2020. Balvu PVV, vecais parks
2. 29.04.2020. Numernes valnis
3. 08.05.2020. Kalnezers
4. 15.05.2020. Viļakas pilsētas zaļā zona
5. 29.05.2020. Numernes valnis
6. 09.06.2020. Balkanu kalni
7. 04.09.2020. Kalnezers
8. 11.09.2020. Rugāji
9. 25.09.2020. Balvu pilsētas zaļā zona

Balvu “Latgales Open”
 Orientēšanās draugu kopas “Baisie eži” un pozitīvo iniciatīvu 
biedrības “PRO.ini” organizētais Austrumlatvijas orientēšanās seriāls 
“Latgale Open” savā šābrīža formātā darbību sāka 2015. gadā, kad 
“zaļā stadiona” distancēs izdevās “ievilināt” 791 dalībnieku. 

 “Latgale Open” orientēšanās seriāls ir nedaudz atšķirīgs no citiem 
Latvijas orientēšanās seriāliem ar to, ka tajā nekad nav bijušas un 
arī 2020. gada sezonā nebūs dalības maksas. 

 Sacensību norises vietas ir unikālas un izaicinošas, kā, piemēram, 
Kalnezera mežu un kalnu masīvs, superzaļās Rugāju un Tilžas 
kartes, kur pārvietoties nākas reizēm gan tupus, gan rāpus, Balvu 
pilsētas parku un skvēru zaļā zona. 

 Kā īpašu 2020. gada sezonas jaunumu “Latgale Open” piedāvā 
divas kārtas pavisam jaunā, unikālā, vēl nekad orientieristu 
neizmantotā apvidū, kur, pateicoties Latvijas Valsts mežu 
atbalstam, tapusi jauna orientēšanās karte “Numernes valnis” 
uz robežas starp Balvu, Kārsavas un Baltinavas novadu. Tur būs 
reāla iespēja pārliecināties, ka ne tikai slavenajās Siguldas gravās 
ir atrodamas veselas 14 piecmetrīgās horizontāles vienā kalna 
nogāzē. Izbaudiet!

 Starts piektdienās no 15.00 līdz 19.00.
 Kontakti: Aigars Andersons (tālr. 28233997, e-pasts: aigars.
andersons@va.lv).

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru  
mājaslapā!

 https://lof.lv/seriali_rez/balvi&gads=2020

Indzeris

Stāmerienas ez.

Ludza ezers

Sudalezers

Pērkonu ez.

Lūkumietis

Alūksnesez.

Tirziņa

Uriek
ste

Vaidava

Vidaga

Vij
a

Ku
rna

Iev
ed

ne

Ai
ma

Akaviņa

Alūksne

Azanda

Bolupe

Dzirla

Kūdupe

Ka
m

ald
a

Krustalīce

Liepna

Šepka

Mellupe

Melnupe

Mudaža

Niedrupe

Pa
pa

rze

Pe
de

dz
e

Gauja

Vi
zla

Vecpalsa

Gauja

Tirza

Meln
up

e

Palsa

Pededze

Sita

Vija

Pubuļupe

Rau
za

Se
da

Sita

Gauja

Gauj
a

PEDEDZE

Garjuru k.

Dēliņkalns

198 m

272 m

Druvenieki
Silaciems

Alodzene

Miezāji

Ādams
Silaktis

Kalnapededze
Jaseņeci

Zabolova

Mīlakšas

Smiltene

Balvi

Gulbene

Alūksne

Valka

Robežnieki

Sēļi

Vijciems

Gaujasrēveļi

Bilska

Vidzeme

Silva

Lobērģi

Mēri

Zeltiņi

Rauza

Mežmuiža

Gatarta

Tomēni

Zīle

Jaunpiebalga

Pededze

Brenci 
(Maliena)

Anna

Kolberģis

Kalniena

Stāmeriena

Grundzāle Trapene

Māriņkalns

Stepi
(Kalnaine)

Vīksna

Atpūtas

Ceļmalas

Rēveļi

Sinole

Galgauska

Druviena

Jaunanna

Balvu stacija
Litene

Stradi

Jaunlaicene

Zeltiņi

Mārkalne

Velēna

LetesPilskalns

Beļava

Ozolkalns (Blome)

Dārzciems

Vireši

Vidaga
Strautiņi

Jaunzemi

Beja
(Matisene)

Mālupe

Jānuži

Dūre
Kalncempji

Rubeņi

Makšinava

Zaķi

Aumeisteri

Vizla

Zvārtava

Sikšņi

Līzespasts

Uskani

Nēķene

Tūja

Karva

Ilzene

Ziemeri

Gobas
Vengerski

Stuborova Fjuki

Zaiceva

Garjuri

Visikums
(Vētraine)

Vecanna

Sofikalns

Zeltaleja

Palsmane

Alsviķi

Ranka

Lejasciems

Lizums

Kuprava

Liepna

Variņi

Vecstāmeriena

Korneti

Gaujiena

Kurna

Lēģernieki

Ape

IGAUNIJA

0 5 km

1
2

3

45

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

ORIENTēŠANĀS SeRIāLI



30  |  ORIENTIERIS #2 2020  |  31

Skuķu ez.

M. Kalupes ez.

Aksenovas ez.

Veirūgnas
ez.

Sitas ez.

Sila ez.

Abiteļu ez.

Meduma
ez.

L. Ilgas ez.

Smelines ez.

Briģenes ez.
Čerņava

Ciriša
ūd-krāt.

Jazinks

Beļanu ez.

Riču ez.

Sv
en

tes
 ez

.

Višķu ez.

Luknas ez.

Stropu ez.

Bo
rne

Dviete

Ilū
ks

te

Jāņupīte

Ku
mb

ul
e

Līksna

Daugava

Tartaks

Dubna

Ilūkste

Lau
ces

a

Rudņa

SILENE

KAPLAVA
Egļukalns

220 m

Baltmuiža

Vaikuļāni

Prusaki

Zaļumi

Mazie Kokini
Zastenki

Kumpiniški
Ilga

Kriviniški

PapuļiKščeva

Tilti
Kalni

Arone
Slutiški

Židina

Panteļiški

Pavlovska Kozliški

Meļņica

Beržine

Kalīši
Birkineļi

Bruņene

Slostovka
Gļinaruča

Putāni

Makarova

Mazie Stradišķi

Rubeniški

Ceplīši
Rasnači

Krivāni

Somugols

Červonka
Gančevski

Ķirupe

Belogrudova

Kundzinišķi

Vecborne

Ilūkste

DAUGAVPILS

Rubeņi

Kaldabruņa

Vitkuški

Šķeltova

Eglaine

Demene

Maļinova

Izvalta

Dubna

Baltmuiža

Šēdere

Pašuliene

Rauda

Stropi

Laucesa

Červonka
Saliena

Kumbuļi

Borovka

Pilskalne
Līksna Biķernieki

Tartaks

Naujene

Peski 2

Muitas

Skrudaliena

Sadnieki
Tabore Kaplava

Ambeļi

Špoģi

Vīganti

Vabole

Ķeiši

Doļnaja

Laši

Šahmani

Gorbunovka

Sīļi

Janciški

Stupiņi

Jaunborne
Faļtopi

Šlapaki

Jāņuciems

Zemgale
Pastorāts

Jaunciems

Kazimirišķi

Aužguļāni Lipiņiški

Šengeida

Cibuļovka
Lasenberga

Lielie Mukāni

Salenieki

Lielās Kļockas
Priednieki

Aščuki

Pudāni

Bībelišķi

Ilze

Tartaks

Medumi

Silene

Bebrene

Kalupe

Mirnijs

Randene

Višķu tehnikums

Kalkūni

Lociki

Vecstropi Krauja

Dviete Višķi

Svente

BALTKRIEVIJA

LIETUVA

0 3,5 km

6

15

17 4 9
18

11
128 7

16
19

10

20
13

3     
1

5
14

2

Cēsu “Meridiāns”
 Seriālu organizē “OK Meridiāns”, un tā pirmsākumi meklējami 
1972. gadā, kad mežā pie Raiskuma kroga devās 66 skrējēji. Šogad 
seriālam 49. sezona!

 “Meridiāns” ir izaicinājumu pilns orientēšanās seriāls, kas risinās 
tuvākos un tālākos Cēsu apkaimes mežos, purvos un pļavās. Katrs 
posms sevī slēpj kādu dārgumu, Zvārtes ieža Raganu pļavu, Līču–
Laņģu klinšu stāvo smilšakmens sienu, Niniera ezera pludmali, 
priežu sila sūnu segu vai bebru uzpludinātu grāvi. “Meridiāna” 
apvidus neļauj garlaikoties ne mirkli, te kalni, te lejas, te brikšņi, te 
sils, te purvā līdz “cik nu kuram paveicas”, tādēļ šis orientēšanās 
seriāls ir īsts piedzīvojums ikvienam orientieristam.

 Katru otrdienu no marta līdz oktobrim mežā dodas aptuveni 
180 dalībnieku, 2019. gadā seriālā startēja 650 orientieristi.

 Starts otrdienās no 16.00 līdz 19.30.
 Kontakti: Juris Knēts (tālr. 29477498, e-pasts: meridians@apollo.lv).
 „Meridiāna” seriāls sākas no 9. jūnija un iecerēts, ka notiks pēc 
ieplānotā kalendāra.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.meridians.lv

Daugavpils “Orientieris”
 Seriāla “Orientieris” sākumi meklējumi 1975. gadā, kad to sāka 
organizēt rūpnīcas “Ķīmiķis” sporta klubs. No 1988. gada tā 
organizēšanu pārņēma Jānis Gaidelis.

 2019. gadā pulcēja 250 orientieristus, kuri kopumā 1430 reizes 
devās mežā. Vidējais dalībnieku skaits kārtā – 70.

 “Orientieris” ir izaicinājumiem bagāts orientēšanās seriāls, kas 
norisinās tuvākos un tālākos Daugavpils apkārtnes mežos, purvos, 
pļavās un iekšzemes kāpās. Katrs posms slēpj sevi kādu dārgumu – 
Dienvidlatgales augstāko punktu Egļukalnu, vienīgās iekšzemes 
kāpas Latvijā, priežu silus, kas ieskauj Daugavpili un noslēpumaino 
Ruģeļu meža apkārtni, kur vēl pirms 30 gadiem tika plānots būvēt 
Daugavpils HES.  

 Starts ceturtdienās no 17.00 līdz 18.30 (oktobrī no 16.00 līdz 17.00).
 Kontakti: Anastasija Smoļakova (tālr. 29846908, e-pasts: anastasija.
smolakova@gmail.com).

 Pieci seriāla posmi jau novadīti individuālo treniņu veidā, bet no 
13. augusta seriāls atsākas ierastajā režīmā.

 Iepriekš 20 paredzēto posmu vietā šogad sanāk 16 posmi, 
sacensību kopvērtējumā tiks vērtēti 12 labākie rezultāti.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.okstiga.com 

posms Datums Vieta
1. 31.03.2020. Siļķu mežs, marķējums no Lenču ielas gala
2. 07.04.2020. Amata, pirms Amatas upes
3. 14.04.2020. Kubļi, marķējums no Raiskuma–Jātnieku ceļa
4. 21.04.2020. Pie Melnezera, Inčukalna–Valmieras ceļš
5. 28.04.2020. Biekas, Raiskuma ezera galā
6. 05.05.2020. Cindmaļi
7. 12.05.2020. Amatas skola
8. 19.05.2020. Niniera ezers
9. 26.05.2020. Amata, aiz Amatas upes

10. 02.06.2020. Pīļezers
11. 09.06.2020. Priekuļu Biatlona šautuve 
12. 16.06.2020. Cēsis, marķējums no Lenču ielas gala

13. 30.06.2020. Sniedzes, Lielstraupes–Līgatnes pārceltuves 
ceļa 4. km

14. 07.07.2020. Amata, aiz kokapstrādes uzņēmuma
15. 14.07.2020. Zaķīšu mežs, marķējums no Brantiem
16. 21.07.2020. Melturi
17. 28.07.2020. Lielstraupe, marķējums no Braslas kroga
18. 04.08.2020. Ozolkalns
19. 11.08.2020. Muižnieki, Raiskuma–Līgatnes pārceltuves ceļš
20. 18.08.2020. Zvārtes iezis

21. 25.08.2020. Muižnieku ezers, Raiskuma–Līgatnes 
pārceltuves ceļš

22. 01.09.2020. Žagarkalna kempings 
23. 08.09.2020. Vecsaulītes, Cēsu–Kārļu ceļš
24. 15.09.2020. Lejas Benči, marķējums no Lenču ielas gala
25. 22.09.2020. Ērgļu–Ramātu klintis
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posms Datums Vieta

1. 02.04.2020. Melnā grava–Elektrolīnija
2. 09.04.2020. Apvedceļš–Poligona ceļš
3. 16.04.2020. Egļukalns
4. 23.04.2020. Apveddzelzceļš–Plikais kalns
5. 30.04.2020. Krauja–Ceļinieks
6. 07.05.2020. Vīrogna–atpūtas bāze “Vīrogna”
7. 14.05.2020. Stropi–marķējums no Krimuldas ielas
8. 21.05.2020. Mežciems–Trikārtu ezers
9. 28.05.2020. Apveddzelzceļš – 525 km

10. 04.06.2020. Esplanāde–DU jaunais korpuss
11. 11.06.2020. Jaunā Forštate–Klusais ezers
12. 27.08.2020. Jaunā Forštate–Šautuve
13. 03.09.2020. Svente–Svirki
14. 12.09.2020. Krauja– marķējums no Krāslavas šosejas
15. 17.09.2020. Rimši– marķējums no Rīgas šosejas
16. 24.09.2020. Estrāde–Tramvaju depo
17. 01.10.2020. Apvedceļš–Žīdu ezers
18. 08.10.2020. Križi–Stropu vasarnīcas
19. 15.10.2020. Slimnīca–Neredzīgo biedrība
20. 22.10.2020. Poguļanka–Kartodroms

ORIENTēŠANĀS SeRIāLI
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posms Datums Vieta
1. 01.02.2020. Aknīstes estrāde

2. 08.04.2020. Sēlpils (Zvejnieklīcis), 
marķējums no Jēkabpils–Jaunjelgavas ceļa 20. kilometra

3. 15.04.2020. Mistru sils Z, Jēkabpils–Jaunjelgavas šoseja 
Jaunjelgavas virzienā aiz Daugavas stacijas

4. 22.04.2020. Timsmales ezers (Baltezers) D, 
marķējums no Jēkabpils–Ļaudonas ceļa 20. km

5. 29.04.2020. Ozolsala, marķējums no Spunģēniem, 
pagrieziens uz Kaķīšiem (Antūžiem)

6. 06.05.2020. Mailes, Jaunā muiža, Pļaviņu apvedceļš

7. 13.05.2020. Fogtu sils (Laši), 
marķējums no Jēkabpils–Dunavas ceļa 9. kilometra

8. 20.05.2020. Mežadrusti, Jēkabpils–Neretas šos., Viesītes aplis
9. 27.05.2020. Līvāni (Steķu sils), pagrieziens uz Mežancāniem

10. 03.06.2020. Zasa, marķējums no Biržu–Slates ceļa 20. km
11. 10.06.2020. Gustiņi, minirogainings, Salas–Sunākstes ceļa 4. km

12. 17.06.2020. Meldru sils, Rīgas–Daugavpils šoseja, 
2 km no Spunģēniem Rīgas virzienā

13. 19.08.2020. Mežadrusti (Zīlītes), Jēkabpils–Neretas šos., Viesītes aplis
14. 26.08.2020. Jaujas, Pļaviņu apvedceļš

15. 02.09.2020.  Fogtu sils (Laši), 
marķējums no Jēkabpils–Dunavas ceļa 5. kilometra

16. 09.09.2020. Timsmales ezers (Baltezers) Z, 
marķējums no Jēkabpils–Ļaudonas ceļa 20. km

17. 16.09.2020.  Gustiņi, Salas–Sunākstes ceļa 4. km

18. 23.09.2020. Ozolsala, marķējums no Spunģēniem, 
pagrieziens uz Kaķīšiem (Antūžiem)

19. 30.09.2020. Līvānu “Neste”, Grīvas aktīvās atpūtas parkā

posms Datums Vieta
1. 07.04.2020. Beberliņu ezers
2. 14.04.2020. Pāvilosta 
3. 21.04.2020. Vērgales moto trase
4. 29.04.2020. Misiņkalns, Aizpute
5. 05.05.2020. Liepāja, Piejūras parks Z
6. 12.05.2020. Pūsēnu kalns
7. 19.05.2020. Bernāti
8. 26.05.2020. Grobiņa
9. 02.06.2020. Lieģu mežs
10. 09.06.2020. Kazdanga
11. 16.06.2020. Liepāja, Z Forti
12. 14.07.2020. Klampju ciems 
13. 21.07.2020. Ziemupe
14. 11.08.2020. Liepāja, Piejūras parks D
15. 18.08.2020. Pāvilosta 
16. 25.08.2020. Aizputes pilsēta
17. 08.09.2020. Liepāja, Z Forti
18. 15.09.2020. Kalvene
19. 22.09.2020. Ķupu kāpa
20. 29.09.2020. Cīrava

Lejaskurzemes “DR-Krasts”
 Orientēšanās tradīcijas Lejaskurzemē ir vairāku desmitu gadu 
garumā, kas pēdējā desmitgadē ir uzņēmušas arvien lielākus 
apgriezienus. 

 Seriālu rīko Lejaskurzemes tūrisma un orientēšanās klubs 
“DR-Krasts”.

 “DR-Krasts” dalībniekiem piedāvā baudīt Lejaskurzemes visdažādākos 
apvidus, sākot no piejūras skaistajiem mežiem, pilsētvidi un beidzot 
ar tehniski un fiziski smagāko Rietumkursas augstieni. 

 Liels paldies par atbalstu un ciešo sadarbību P/A Grobiņas sporta 
centrs, Liepājas pilsētas sporta pārvaldei un ikvienam, kurš ielicis 
savu artavu orientēšanās attīstībā Lejaskurzemē.

 Starts otrdienās no 16.00 līdz 18.30, dalības maksa pieaugušajiem 
2 eiro, bērniem, skolēniem bez maksas.

 Kontakti: Jānis Bethers (tālr. 29199411, 
e-pasts: janisbethers@inbox.lv).

 Individuālie treniņi notika līdz 10. kārtai ieskaitot, bet seriāls 
tika atsākts 16. jūnijā un turpināsies pēc publicētā kalendārā. 
Bet, lai būtu garāka seriāla sezona, tā pagarināta par četrām 
kārtām: 22. septembris – Kupu kāpa, 29. septembris – Cīrava, 
6. oktobris – Jūrmalciems, 13. oktobris – Liepājas Z.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.dr-krasts.garm.lv

jēkabpils “Orientieris”
 Orientēšanās seriāls “Orientieris”, ko kopš 2002. gada 
organizē OSK “Sēlijas mežs”, apvieno Jēkabpils puses 
orientieristus. Sacensības notiek Sēlijas pusē, sākot 
ar pilsētu ciematu kartēm līdz ļoti sarežģītiem mežu 
apvidiem.

 OSK “Sēlijas mežs” lepojas ne tikai ar regulāri lielo 
dalībnieku skaitu sacīkšu kārtās, kas liecina par 
orientēšanos kā tautas sporta veidu, kura piekritēju 
vecums variē no astoņiem līdz 80 gadiem, bet arī ar 
kluba jauniešu panākumiem augsta līmeņa sacensībās. 
Ir iegūtas godalgotas vietas gan Latvijas kausa, 
gan Latvijas čempionāta posmos.

 2019. gadā seriāls var lepoties ar 1854 startiem un 
300 unikālajiem dalībniekiem. 

 Starts trešdienās no 16.00 līdz 19.00.
 Kontakti: Justs Lūkins (tālr. 26517129, 
e-pasts: osksm@inbox.lv).

 Līdz šim plānoto sacensību vietās notika 
treniņskrējieni, bet augustā 
plānots atsākt seriālu parastajā 
kārtībā, taču varētu būt izmaiņas 
ar sacensību norises vietām!

Obligāti iepazīstieties ar seriāla 
jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.osksm.lv
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Dobeles “Sprīdītis” 
 1986. gada 8. maijā pēc Dobeles rajona orientēšanās seriāla 
1. kārtas sacensībām Dobeles Ķestermežā tika izveidots Tautas 
sporta klubs “Sprīdītis”.

 Šajā laikā par Latvijas čempioniem orientēšanās sportā kļuvuši 
kluba “Sprīdītis” biedri Artis Dude, Guntis Dude un Jānis Segliņš.

 2006. gadā “Sprīdītis” sāka nodarboties ar rogainingu un 
decembrī ar 324 dalībniekiem nosvinēja kluba rīkotā rogaininga 
“Ziemassvētku izvēle” 10 gadu jubileju. 

 Katru gadu klubs organizē ap 30 atklātās sacensības visām vecuma 
grupām.

 Vidējais dalībnieku skaits gadā orientēšanās seriālā “Sprīdītis” ir ap 
110. 

 No 1989. gada klubs uzskaita “Sprīdītis” sacensībās veiktos 
kilometrus. Aizvadītajā sezonā vairāk par 1000 kilometriem 
sakrājuši 38 dalībnieki, vismaz 500 km – 88 dalībnieki, bet 
visvairāk – 4820 km – savācis Normunds Narvaišs.

 Seriāla “Sprīdītis” starts trešdienās no 16.00 līdz 18.00.
 Kontakti: Ivars Prikulis (tālr. 29410429, e-pasts: prikulivars@inbox.lv).
 Tika atcelts miniseriāls “Tērvetes pavasaris”, gan uz laiku 
apturēts seriāls „Sprīdītis”. Šajā laikā ierīkotas trīs treniņdistances 
Tērvetes mežos, atsākti krosi Dobeles Ķestermežā, gan treniņi ar 
individuālu startu. Jau pirmajā reizē skriet gribētājus vajadzēja 
dalīt divās plūsmās, lai ievērotu 25 dalībnieku limitu grupā. Un 
tas bija vēsā un lietainā dienā...

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.tsk-spriditis.lv

“NAKTS ALNIS 2020”
posms Datums Vieta

1. 24.09.2020. Ozolnieku stacija 
2. 01.10.2020. Ozolnieku kalns
3. 08.10.2020. Pasta sala

OS SeRIāLS “SpRīDīTIS”
posms Datums Vieta

1. 12.04.2020. Dobele, Ķestermežs
2. 29.04.2020. Dobeles 1. vsk.
3. 06.05.2020. Zebrus ezers D
4. 10.06.2020. Kroņauce
5. 15.07.2020. Gardene
6. 25.07.2020. Auce 
7. 07.08.2020. Tērvete, Pūteļu karjers
8. 14.08.2020. Spārnu ezers
9. 28.08.2020. Pokaiņi

10. 04.09.2020. Augstkalnes vsk.
11. 25.09.2020. Tērvete, estrāde
12. 16.10.2020. Tērvetes RC
13. 25.10.2020. Mūrīši–Cirole

jelgavas  “Alnis”
 Seriālu organizē Orientēšanās klubs 
“Alnis”.

 1960. gada oktobrī Ozolniekos 
notika pirmās orientēšanās 
sacensības pavēles distancē. Karšu 
mērogs toreiz bija 1:25000, tās bija 
melnbaltas, nedaudz pielabotas 
mežniecības plāna kserokopijas. 
1988. gada 21. aprīlī pie Blukām 
mežā dodas ap 70 dalībnieku. Tas 
tad būtu OK “Alnis” un tā rīkotā 
seriāla dzimšanas brīdis. 

 2019. gadā seriālā bija reģistrēti 252 
dalībnieki, vidēji kārtā piedalījās ap 
120 dalībnieku.

 Starts ceturtdienās no 16.00 līdz 
19.00 (septembrī no 16.00 līdz 
18.30). Nakts kārtās kopējais starts 
izvēles distancē 20.00. Sprinta 
kārtās starts no 17.30 līdz 18.30.

 Dalības maksa: jauniešiem 
(dzimuši 2000. gadā un jaunāki) – 
1 eiro; pieaugušajiem – 4 eiro; 
Zemessardzes 52. kājnieku 
bataljona zemessargiem – 
3 eiro; S8, V8, S10, V10 grupas 
dalībniekiem un sporta centra 
audzēkņiem dalība sacensībās – 
bez maksas.

 Kontakti: Inguna Čākure (tālr. 
26542051, 
e-pasts: inguna.cakure@inbox.lv). 

 Līdz šim plānoto sacensību vietās 
notika vairāki treniņskrējieni.

 Izmaiņas kalendārā, ieplānoto 
15 kārtu vietā iecerēts aizvadīt 
10 kārtas.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla 
jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.alnis.id.lv

posms Datums Vieta
1. 02.04.2020. Garie kalni
2. 09.04.2020. Ozolnieku stacija Z
3. 16.04.2020. Tetele
4. 23.04.2020. Cenas
5. 30.04.2020. Dišupi
6. 07.05.2020. Kalnciems
7. 14.05.2020. Tušķi D
8. 21.05.2020. Vilce
9. 28.05.2020. Tērvete

10. 04.06.2020. Tušķi Z
11. 11.06.2020. Mežciems, Ķirši
12. 27.08.2020. Mangaļi
13. 03.09.2020. Vītoliņi
14. 10.09.2020. Ozolnieku stacija D
15. 17.09.2020. Ozolnieki
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Kuldīgas “Taciņas”
 Tradīcijām bagāts tautas orientēšanās sacensību seriāls “Taciņas” ir 
jauks brīvā laika pavadīšanas veids ikvienam. To organizē Kuldīgas 
tūrisma un orientēšanās klubs “Taka” un Kuldīgas novada sporta 
skola ar Kuldīgas novada domes finansiālu atbalstu.

 2019. gadā seriālu kopumā apmeklējuši 285 dalībnieki vecumā no 
viena līdz 85 gadiem, vidēji kārtā piedalījušies 56 dalībnieki. 

 Apvidi – visdažādākie: piepilsētas meži (Kazdanga, Krauļu priedes, 
Veckuldīgas pilskalns, Misiņkalns, Upīškalns); pilsētvide (Kuldīga, 
Alsunga, Snēpele, Kabile); t.s. smukais mežs (Mordanga un 
Vēžezers, Struņķukrogs); nopietnais mežs (Īvande, Pumpaskalns, 
Mučukalns, Sudrabkalni, Sauleskalni, Kalvene, Lejastiezumi); gravu 
reljefs (Mežvalde); piejūras mežs (Jūrkalne) – tātad katrai gaumei!

 Piedāvājumā četras distances un marķētā jeb rotaļu distance pašiem 
mazākajiem. Pirms starta pieejama teorētiska apmācība iesācējiem. 

 Starts trešdienās no 16.00 līdz 18.30.
 Dalības maksa pieaugušajiem par kārtu – 2 eiro, skolēniem – bez 
maksas.

 Kontakti: Janeta Turka (tālr. 29820942, 
e-pasts: taka.gadagramata@gmail.com)

 Seriāls Taciņas plāno atsākt darbību pēc jau iepriekš izstrādātā 
sacensību kalendāra ar vienu izņēmumu - 12. kārta notiks nevis 
15.07., bet gan 22.07. Struņķukrogā, kā arī nolemts, ka katras 
kārtas distances vēl nedēļu būs pieejamas treniņam sev ērtā 
laikā bez elektroniskās atzīmēšanās sistēmas, bet ar lentītēm vai 
mini kontrolpunktiem. 

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.taka.kuldiga.lv, https://www.facebook.com/KuldigasTAKA/

Madonas “Apvārsnis”
 Seriālu organizē orientēšanās klubs “Mežmalas” un atbalstītāji. 
Seriāla pirmsākumi meklējami 1984. gadā, kad Madonas stadionā 
Pēteris Blumbergs ar citiem līdzgaitniekiem aizsāka seriālu ar pirmo 
kārtu, kurā uz starta stājās 29 dalībnieki.

 Daudzu gadu laikā sacensības uzņēma apgriezienus un spēja 
pulcēt ik nedēļu 200–300 orientēšanās entuziastu, lai dotos meža 
distancēs. 

 2019. gadā pēc 16 gadu pārtraukuma seriāls atjaunots un 
aizvadītas sešas kārtas. 2020. gadā sacensību seriāls notiks nu 
astoņu kārtu garumā, kur dalībniekiem būs iespēja iepazīt dažādus 
jaunus, vēl neskrietus apvidus un interesantas distances. 

 Sacensības notiek Vidzemes augstienes paugurainēs, kur 
lēzenākajās nogāzēs ir tīrumi, pļavas, ganības un stāvākajās – 
upītes un sīkas tērcītes. 

 Starts ceturtdienās no 16.00 līdz 19.00.
 Kontakti: Andris Jubelis (tālr. 29194224, e-pasts: jubelis.andris@
gmail.com), Pēteris Blumbergs (tālr. 20224063, e-pasts: 
peterisblumbergs@gmail.com).

 Pirmā kārta bija paredzēta 2. jūlijā Smeceres silā, bet sakarā ar 
Latvijas kausa sacensībām, tā tiks mainītas vietām ar 23. jūlija 
kārtu pļaviņu – Ērgļu šosejas 8. km. 

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno 
sacensību kalendāru mājaslapā!

 www.facebook.com/Apvarsnis/
 https://lof.lv/seriali_rez/

posms Datums Vieta
1. 08.04.2020. Pārventa
2. 15.04.2020. Mežvalde
3. 22.04.2020. Krauļu priedes
4. 29.04.2020. Misiņkalns
5. 06.05.2020. Mordanga
6. 13.05.2020. Kuldīga
7. 20.05.2020. Īvande
8. 27.05.2020. Struņķukrogs
9. 01.06.2020. Vēžezers

10. 09.06.2020. Kazdanga
11. 17.06.2020. Skrunda–Klūgu mežs
12. 15.07.2020. Struņķukrogs
13. 29.07.2020. Jūrkalne
14. 12.08.2020. Alsunga
15. 19.08.2020. Rudbārži
16. 25.08.2020. Aizpute
17. 02.09.2020. Pilskalns
18. 09.09.2020. Īvande
19. 16.09.2020. Lejastiezumi
20. 21.09.2020. Mordanga
21. 30.09.2020. Snēpele

posms Datums Vieta
1. 02.07.2020. Smecersils 
2. 09.07.2020. Lubāna 
3. 16.07.2020. Aronieši
4. 23.07.2020. Pļaviņas–Ērgļi 8. km 
5. 30.07.2020. LVM Kalsnavas arborētums
6. 06.08.2020. Lapāres 
7. 13.08.2020. Birāni, marķējums no pieturas Ruļļi 
8. 20.08.2020. Marķējums no LVM Kalsnavas arborētuma

KULDIGAS TURISMA UN ORIENTEŠANAS KLUBS

TAKA
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“Madonas kausi”
 Seriāls “Madonas kausi”, ko organizē OK “Arona”, notiek kopš 
1998. gada un pērn pulcēja 336 dalībniekus ar vidēji vairāk nekā 
100 dalībniekiem katrā kārtā. 

 Seriāls piedāvā ļoti dažādus apvidus, sākot ar viegli skrienamām 
sprinta kartēm līdz dažādas sarežģītības reljefa apvidiem. 
Sacensību apvidi izceļas ar mainīgiem skriešanas apstākļiem – no 
skaistiem priežu mežiem līdz grūti caurskrienamiem biezokņiem.

 Jaunākajiem dalībniekiem parasti ir iespēja izmantot nepārtraukta 
marķējuma lentes distanci.

 Starts otrdienās no 16.00 līdz 19.00.
 Kontakti: Gunārs Ikaunieks (tālr. 26532979, 
e-pasts: gunars21@inbox.lv).

 Seriāls sākas ar 9. jūniju, taču vasaras kārtās sacensību norises 
vietām ir kardinālas izmaiņas! Esiet vērīgi!

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.okarona.lv

posms Datums Vieta
1. 07.04.2020. Degumnieku skola
2. 14.04.2020. Madona–Pļaviņas 2. km

3. 21.04.2020. Ļaudona, marķējums no autobusu pieturas 
“Ļaudona 2”

4. 28.04.2020. Ērgļi, marķējums no ceļa Ērgļi–Rīga 5. km
5. 05.05.2020. Marķējums no ceļa Vestiena–Ērgļi 4. km 
6. 12.05.2020. Mototrase, Madona–Pļaviņas 2. km
7. 19.05.2020. Marķējums no ceļa Bērzaune–Vietalva 12. km
8. 26.05.2020. Marķējums no Madona–Pļaviņas 2. km 

9. 02.06.2020. Lazdona–Mētriena 7. km, autobusu pietura 
“Čukāni”

10. 09.06.2020. Beļavas sils, marķējums no Lazdona–Atašiena 
27. km 

11. 16.06.2020. Rempi, marķējums no ceļa Cesvaine–
Jaunpiebalga 25. km

12. 23.06.2020. Jāņukalns, marķējums no ceļa Bērzaune–
Vietalva 12. km 

13. 30.06.2020. Pļaviņas, biatlona bāze “Jankas”

14. 04.08.2020. Ļaudona, marķējums no autobusu pieturas 
“Ļaudona 2”

15. 11.08.2020. Timsmales (Baltezers D)

16. 18.08.2020. Vestiena, marķējums no ceļa Vestiena–Ērgļi 4. 
km

17. 25.08.2020. Kāršu kalns, marķējums no Kalsnavas 
arborētuma

18. 01.09.2020. Beļavas sils, marķējums no Lazdona–Atašiena 
27. km

19. 08.09.2020. Kusa, marķējums no Madona–Cēsis 8. km 

20. 15.09.2020. Lubeja, Kalna Krievlejas, Madona–Kusa–Ērgļi 
18. km

21. 22.09.2020. Madonas kausi, Smeceres sils
22. 29.09.2020. Madonas kausi, Ērgļu vidusskola

ogres “Reljefs”
 Vēlies orientēties Zilajos kalnos un Daugavas krastos? Tad jādodas 
uz OK “Ogre” organizēto orientēšanās seriālu “Reljefs”, kas risinās 
kopš 1985. gada.

 Sacensības notiek Ogres tuvākajā apkārtnē skaistos priežu mežos, 
purvos, kāpās, izcirtumos. 

 2019. gada sezonā kopā startējuši 234 dalībnieki, vidēji kārtās 
70–110 dalībnieku.

 Vecākais dalībnieks – 75 gadi, jaunākajam – 3 gadi. SV8 un SV10 
grupām tiek piedāvāta īpaši saplānota marķētā distance.

 Katras kārtas uzvarētājs saņem pārsteiguma balvu. 
 Starts trešdienās no 16.00 līdz 19.30.
 Dalības maksa: S, V 8 līdz S, V 18; S, V 60, 65, 70, 75 – 2 eiro. 
Pārējiem – 4 eiro. Ogres novada skolēniem bezmaksas. 

 Kontakti: Iveta Holcmane, t. 28374385, e-pasts: ivetaholc@inbox.lv.
 Seriāls rīko treniņus, apkalpojot līdz 25 dalībniekiem stundā. 
Papildus ieplānotajam kalendāram paredzētas trīs papildus 
kārtas – 26. augustā Bākas kalns, 14. oktobrī Ogres MRS, 21. 
oktobrī Jaunogre. 

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.okogre.lv.
 https://www.facebook.com/OkOgre/?ref=bookmarks

posms Datums Vieta
1. 01.04.2020. Jaunogre
2. 08.04.2020. Bākas kalns
3. 15.04.2020. Ķegums
4. 22.04.2020. Ķentes kalns
5. 29.04.2020. Ogre, MRS
6. 06.05.2020. Ogre, ģimnāzija
7. 13.05.2020. Tome
8. 20.05.2020. Ikšķiles mežs
9. 27.05.2020. Ķegums
10. 03.06.2020. Tome
11. 10.06.2020. Dubkalnu karjers
12. 02.09.2020. Ogre, Aizupes
13. 09.09.2020. Ķegums
14. 16.09.2020. Ņega
15. 23.09.2020. Zilo kalnu skatu tornis
16. 30.09.2020. Ikšķile
17. 07.10.2020. Ogre, ģimnāzija
18. 14.10.2020. Turbas

RELJEFĀ
Tiekamies

WWW.OKOGRE.LV
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Daugavas kreisā krasta 
“O-Upmale”

 “O-Upmale” ir jauns seriāls, 2020. gads būs tā debija Latvijas 
orientēšanās sporta ģeogrāfijā. Seriālu organizē TOSK “Eko O” un 
OK “Ozons”, tā pirmsākumi meklējami 2019. gadā, kad Zvirgzdes 
mežā tika rīkoti pirmie orientēšanās pasākumi “Laba O Daba”.

 “O-Upmale” risinās Daugavas kreisajā krastā Ķekavas, Baldones, 
Vecumnieku, Iecavas un Bauskas novadā. Seriāls notiek gan 
parkos, gan mežos. Upmales meži ir dažādi – skraji priežu meži ar 
iekšzemes kāpām, interesantas karsta reljefa formas un egļu vēri, 
kuras mijas ar upītēm, purviņiem un pauguriem.

 “O-Upmale” piedāvā orientēšanos visiem, sākot ar iesācēju un 
beidzot ar lietpratēju. Dalībnieki paši var izvēlēties, kuru no 
piedāvātajām piecām distancēm veikt.

 “O-Upmale” notiek katru otrdienu. Starts no 16.30 līdz 19.00 (no 
maija līdz augustam varēs startēt līdz 19.30).

 Kontakti: Jurģis Krastiņš (tālr. 29566786, e-pasts: krasts_krasts@
yahoo.co.uk).

 Dīkstāves laikā noorganizēti pieci treniņposmi. Treniņos tika 
piedāvātas trīs dažādas distances.

 Seriāls sākas 30. jūnijā ar sacensībām Skaistkalnē, nākamajās 
kārtās ir izmaiņas sacensību norises vietās!

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno 
sacensību kalendāru mājaslapā!

 http://ekoo.mozello.lv/

posms Datums Vieta
1. 07.04.2020. Ķekava, stadions
2. 14.04.2020. Doļu kalns
3. 21.04.2020. Iecava, parks
4. 28.04.2020. Aklais ezers
5. 05.05.2020. Sūnupe
6. 12.05.2020. Mežsētas
7. 19.05.2020. Misa
8. 26.05.2020. Skaistkalne
9. 02.06.2020. Trimdas
10. 09.06.2020. Kausupe
11. 16.06.2020. Mežsētas
12. 30.06.2020. Sūnupe
13. 07.07.2020. Kausezers
14. 14.07.2020. Trimdas
15. 21.07.2020. Aklais ezers
16. 28.07.2020. Vilku kalni
17. 04.08.2020. Kausezers
18. 11.08.2020. Mālkalni
19. 18.08.2020. Kausupe
20. 25.08.2020. Baložu vidusskola
21. 01.09.2020. Doļu kalns
22. 08.09.2020. Likvertenu sils
23. 15.09.2020. Vecumnieku vidusskola
24. 22.09.2020. Ķekava
25. 29.09.2020. Baldones stadions

rēzeknes “ezerzeme”
 Pagājušā gadsimta 90. gados Rēzeknes rajonā entuziastu un 
finanšu atbalsta trūkuma dēļ pārstāja eksistēt orientēšanās klubs 
“Ezerzeme”, tādējādi šajā dabas bagātīgi apveltītajā reģionā 
sabiedrībai zuda daudzas aktīvas atpūtas un tautas sporta 
aktivitāšu iespējas. 2016. gadā, pateicoties vietējo brīvprātīgo 
entuziastu grupai, ka arī OK “Stiga”, LOF, Balvu novada orientēšanās 
draugu kopas “Baisie eži” un Jaunsardzes atbalstam, pēc vairāk 
nekā 20 gadu pārtraukuma tika atjaunotas orientēšanās sporta 
tradīcijas Rēzeknes novadā, izveidojot orientēšanās sacensību 
seriālu “Ezerzeme”.

 Mežā dodas aptuveni 80 dalībnieku, 2019. gadā seriālā startēja 
904 orientieristi. Turklāt seriālā aktīvi piedalās Rēzeknes, Ludzas un 
Viļānu novada jaunsargi, kā arī robežsargi. 

 Starts trešdienās no 16.00 līdz 18.00.
 Maksa par vienu kārtu: pieaugušie – 3 eiro, jaunieši – 2 eiro.
 Kontakti: Olga Pavārniece (tālr. 26377412, e-pasts: kuzminova.
olga@inbox.lv).

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.okstiga.com
 Facebook lapa: OS EZERZEME

posms Datums Vieta
1. 22.04.2020. Rēzeknes centrs, “Zeimuļs”
2. 29.04.2020. Numernes valnis
3. 06.05.2020. Ančupānu karjers
4. 13.05.2020. Janapoles mežs
5. 20.05.2020. Adamovas mežs
6. 27.05.2020. Maltas internātpamatskola
7. 26.08.2020. Janapoles mežs
8. 02.09.2020. Istalsnas sils
9. 09.09.2020. Rēzeknes 6. vidusskola
10. 16.09.2020. Adamovas mežs
11. 23.09.2020. Viļānu vidusskola
12. 30.09.2020. Rēzeknes 4. vidusskola
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saldus “ABc”
 Saldus novada tautas sacensību seriāls “ABC” ir neatņemams 
Saldus novada sporta dzīves notikums kopš 1976. gada, ko 
organizē orientēšanās klubs “Saldus”.

 Sacensību rajoni ir Dienvidkurzemes centrālās daļas Saldus 
apkārtne un Zemgales rietumu daļas Zebrus ezera apkārtne, kā arī 
Skrundas novada apkārtne.

 Zebrus ezera apkārtne liks pārbaudīt spēkus ikvienam Latvijas 
orientēšanās sporta cienītājam, tāpēc gaidīti visi – gan iesācēji, gan 
meistari.

 Sacensībās regulāri piedalās 70–100 dalībnieku, un tajās savu 
meistarību attīstījuši Latvijas izlases dalībnieki, tostarp Kristaps 
Jaudzems, Rūdolfs Zērnis, Elza Ķuze.

 Seriāls notiek ceturtdienās no 16.00 līdz 19.00, un šīs “zaļās 
ceturtdienas” ir daudzu saldenieku un pilsētas viesu neatņemama 
dzīves sastāvdaļa. 

 Dalības maksa: bērni līdz 10 gadu vecumam – bezmaksas, jaunieši 
līdz 18 gadu vecumam – 1.50 eiro, pieaugušie – 3 eiro, ģimenes ar 
vismaz trim dalībniekiem – 5 eiro.

 Galvenie sacensību atbalstītāji ir Saldus novada pašvaldība, 
SIA “Meduspils” un Jānis Vainovskis. 

 Kontakti: Oskars Zērnis (t. 29455360, e-pasts: oskars9@inbox.lv).
Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.oksaldus.lv

posms Datums Vieta
1. 09.04.2020. Kalnsētas parks
2. 16.04.2020. Veides mežs, Saldus vidusskola
3. 23.04.2020. Blīdenes mežniecība, Kāres
4. 30.04.2020. Stalmaņi, A daļa
5. 07.05.2020. Biksti (tornis)
6. 14.05.2020. Stalmaņi, D daļa
7. 21.05.2020. Vipēdes sezers, Krievukalni
8. 28.05.2020. Skrunda, Mučukalns
9. 04.06.2020. Saldus mākslas skola

10. 11.06.2020. Brocēni, Kartinga trase
11. 18.06.2020. Ružas ezers
12. 27.08.2020. Skrunda, no Rudbāržu puses
13. 03.09.2020. Īles partizānu bunkurs
14. 10.09.2020. Stalmaņi, pie torņa
15. 17.09.2020. Veides mežs, Saldus vidusskola
16. 24.09.2020. Airītes, O. Kalpaka muzejs

17. 01.10.2020. Līkais mežs, starta vieta – Meža ielas un 
Irbenieku ielas krustojums

18. 08.10.2020. Saldus pilsēta, sporta nams

“Saulkrastu pavasaris”
 Seriālu organizē OK “Kāpa” sadarbībā ar Saulkrastu novada domi. 
 Seriāls notiek kopš 2004. gada, kad orientēšanās aktivitātes 
Saulkrastos bija nobriedušas pārtapt arī orientēšanas seriālā.

 Kāpas “Saulkrastu pavasara” orientēšanās seriāls raksturīgs ar to, ka 
Saulkrastos un tās tuvumā esošie apvidi pārsvarā ir priežu meži ar 
kāpu reljefu.

 Katru trešdienu aprīļa, maija, jūnija mēnešos 60–120 orientieristu 
dodas meža distancēs. Raksturīgi, ka startē daudz ģimeņu, un bieži 
tieši jaunie orientieristi “ievelk” mežā vecākus.

 Iesācējiem! Ja vēlaties doties distancēs skaistos priežu mežos, ir 
paredzētas atsevišķas distances arī jums. Ja vēlēsieties – sniegsim 
konsultāciju, būs iespējams noīrēt kompasu.

 Starts trešdienās no 17.00 līdz 19.00.
 Dalības maksa: pieaugušajiem 4 eiro (Saulkrastu iedzīvotājiem 
2 eiro), jauniešiem līdz 18 gadiem 2 eiro (Saulkrastu iedzīvotājiem 
par brīvu).

 Kontakti: Indulis Peilāns (tālr. 29494087, e-pats: indulis@kapa.lv).
 Diemžēl ārkārtas situācijas 
dēļ seriāls nenotika, uz 
2021.kadu pārceltas arī 
Baltijā lielākās sacensības 
Kāpas trīsdienas (tās notiks 
2021. gada 2.–4. Jūlijā 
Ludzā). Tikmēr dīkstāves laikā 
OK „Kāpa” sarūpēja vairākus 
orientēšanās poligonus un 
treniņdistances piejūras 
mežos.

Obligāti iepazīstieties ar 
seriāla jauno sacensību 
kalendāru mājaslapā!

 www.kapa.lv

XXXIV ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS
26.-28.06.2020, LATVIJA, LUDZA

Saņem 15% atlaidi  
ar kupona kodu  
LOFdraugiem20

my.balticmaps.eu

*Atlaide tiek piemērota pirkumiem līdz 31.07.2020.

Pasūti  savu 
kartes  izdruku!
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siguldas “Kompass”
 Seriālu organizē biedrība “Siguldas Maratona 
Klubs & Siguldas Takas”. 

 “Kompass” tautas orientēšanās sacensības 
1984. gadā aizsāka orientierists un Siguldas 
patriots Ilmārs Limbēns. 

 Siguldas “Kompass” Latvijas mērogā ir unikāls 
orientēšanās seriāls ar saviem īpašajiem apvidiem, kas ļauj 
sacensību dalībniekiem izskrieties pa Gaujas ielejas mežiem un 
gravām, kādas citur Latvijā nav sastopamas. Papildus iespējams 
katru gadu iepazīt jaunas vietas, jo Siguldas “Takas” aktīvi zīmē 
jaunas kartes un katru sezonu piedāvā startēt jaunos apvidos. 

 Vidēji vienā Siguldas “Kompass” kārtā startē 100–130 cilvēku, 
pārsvarā no Siguldas un apkārtnes novadiem, bet arī no Rīgas, 
Cēsīm, Ogres un Valmieras. 2019. gada sezonā 24 kārtās startēja 
2900 dalībnieku.

 Sacensību organizatori bez maksas nodrošina “SportIdent” čipus, 
kompasus, rezultātu izdruku, GPS distanču analīzi internetā un 
vienmēr publicē augstas kvalitātes visu distanču sacensību kartes, 
lai dalībnieki var vētīt savas kļūdas un turpināt treniņus. 

 Sacensības notiek trešdienās no 17.00 līdz 19.00, bet, sākot ar 
oktobri – sestdienās ar starta laiku no 12.00 līdz 14.00.

 Dalības maksa: 5 eiro – pieaugušiem; 3 eiro – jauniešiem, 
skolēniem un pensionāriem. Par brīvu – Siguldas Sporta skolas 
audzēkņiem.

 Seriālu atbalsta: Siguldas novada pašvaldība, “Zilver” dzērienu 
darītava, “Siguldas saldējums”, “Tīlibs un Lācis” mēbeļu ražotne.

 Kontakti: Valdis Janovs (tālr. 26336780, e-pasts: valdisj@gmail.com).
 Siguldas Takas karantīnas laikā ir turpinājušas aktīvi darboties 
un organizējušas virtuālos Siguldas Kompass treniņus, kā arī 
11 reālos treniņus, un katrā vidēji piedalījās 100 līdz 150.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 http://siguldastakas.lv/kompass2020/
 https://www.instagram.com/siguldastakas/
 https://www.facebook.com/siguldastakas/

posms Datums Vieta
1. 14.03.2020. Līgatne–Gaujasmala–SPRINTS (long)
2. 25.03.2020. Ragana–SPRINTS (long)
3. 1.04.2020. Lauķene–SPRINTS (long)
4. 8.04.2020. Inčukalns (no pilsētas puses)
5. 15.04.2020. Krimuldas sanatorija–SPRINTS (long)
6. 22.04.2020. Egļupe, pie Vidzemes šosejas
7. 29.04.2020. Sigulda–ZEPS–SPRINTS (long)
8. 6.05.2020. Allažmuiža
9. 13.05.2020. Kurveģis (“Lielmeži”)

10. 20.05.2020. Kļavas karjers–Kļavas ciems
11. 27.05.2020. Roķēnu ūdenskrātuve
12. 3.06.2020. Vangaži (pilsēta)
13. 10.06.2020. Akenstaka–Irbītes
14. 17.06.2020. Bīriņu pils
15. 19.08.2020. Melandru mežs
16. 26.08.2020. Kaķīškalns (lejā)
17. 2.09.2020. Sudas purva austrumi
18. 9.09.2020. Bēršas (Turaida)
19. 16.09.2020. Brūveri (Velnala)
20. 23.09.2020. Katlapiezis
21. 30.09.2020. Satezeles pilskalns (Vējupīte)
22. 10.10.2020. Brasla–Sulaiņi
23. 24.10.2020. Ratnieki–Ķopas
24. 31.10.2020. Murjāņu Sporta ģimnāzija
25. 7.11.2020. Līgatne–Sprinģu kalns
26. 14.11.2020. Brasla–Kraujas
27. 21.11.2020. Lorupes augštece (virs dzelzceļa)
28. 28.11.2020. Laurenči–“Fisher” slēpošanas centrs

smiltenes “Azimuts”
 Seriāla “Azimuts” sākums meklējams 1975. gadā, kad Pēteris 
Tilčiks sarīkoja piecas sacensību kārtas, lai smiltenieši varētu labāk 
sagatavoties Valkas rajona tūristu salidojumam, kura programmā 
viena no disciplīnām bija orientēšanās apvidū. 

 “Azimuts” līdz 2013. gadam tika organizēts divos vasaras mēnešos, 
tad tika noorganizēts mini seriāls “Azimuta vasara”, kurš turpinās ik 
gadu.

 Izvērtējot pārmaiņas laika apstākļos, 2017. gada rudenī tika 
organizēts seriāls “Azimuta ziema”, un nu jau trīs gadus gadus 
smiltenieši un apkārtējo novadu orientieristi ar iemīļoto aktivitāti 
var nodarboties visu gadu.

 Gadā ir trīs kārtas, kad “Azimuts” notiek Alūksnes “Horizonts” un 
Igaunijas “Vory” orientēšanās klubu organizētajās sacensībās. Tas 
ļauj iepazīt jaunus apvidus un samēroties spēkiem ar kaimiņu 
sportistiem.

 Smiltenes pusē apvidus ir ļoti atšķirīgs. Katra sacensību kārta 
piedāvā kādu jaunu izaicinājumu, kur Niedrāja ezera apkārtnes 
pauguri un priežu sili ļauj vairāk pārbaudīt fizisko varēšanu, bet 
slavenie Brantu džungļi ar nelieliem purviņiem pieprasa maksimālu 
uzmanības koncentrēšanu un vairāk pārbauda orientēšanās 
prasmes.

 OK “Azimuts” rīkoto sacensību logo ir sunītis Pifs, kas raksturo 
skrējējus ar augstām fiziskām spējām.

 “Azimuta” un “Azimuta vasaras” starts ir trešdienās no 16.00 līdz 
19.00.

 “Azimuta ziemas” starts ir svētdienās no 12.00 līdz 14.00.
 Kontakti: “Azimuts” – Aldis Lapiņš (tālr. 26555541, 
e-pasts: okazimuts@okazimuts.lv), www.okazimuts.lv

 “Azimuta vasara” un “Azimuta ziema” – Mārtiņš Mārcis Leimanis 
(tālr. 25677774, e-pasts: leimanis4@inbox.lv)

 Ārkārtas situācijas laikā izveidoja divus poligonus pie Niedrāja 
ezera un Spiciera ezera. Tajos kopā tika izvietoti 75 KP. Katrā 
poligonā bija trīs starta vietas un katrai starta vietai saplānotas 
4 distances. Bija iespēja skriet arī izvēles distanci, kā arī startēt 
no paša izvēlētas vietas. Poligonu iemēģināja arī cilvēki, kas līdz 
šim nav bijuši pazīstami ar orientēšanās sportu.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.hafnijs.tk

tukuma “Silva”
 Ceļojumu un orientēšanās klubs “Silva” iknedēļas orientēšanās 
sacensības “Silva” organizē jau kopš 1985. gada Tukuma apkārtnes 
mežos.

 Seriāls izceļas ar interesantiem apvidiem Ziemeļkursas augstienes 
mežos, kas pazīstami ar specifisko reljefu, stāviem pauguriem, dziļām 
gravām, purviņiem, un ezeriņiem.

 2020. gads būs sacensību 35. sezona. 
 Vidējais dalībnieku skaits 2019. gadā bija 75 dalībnieki vienā seriāla 
kārtā.

 Sacensības notiek otrdienās no 16.30 līdz 19.00. 
 Dalības maksa: bērniem līdz 13 gadiem – bez maksas, no 14 līdz 
18 gadiem – 2 eiro, pensionāriem – 3 eiro, pieaugušajiem – 4 eiro.

 Kontakti: Zigfrīds Freimanis (tālr. 29232026, e-pasts: sveikuli@sveikuli.lv).
Obligāti iepazīstieties 
ar seriāla jauno sacensību 
kalendāru mājaslapā!

 www.coksilva.lv
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posms Datums Vieta
1. 06.04.2020. Kamparkalns
2. 13.04.2020. Kandava
3. 20.04.2020. Sukturi
4. 28.04.2020. Valdemārpils
5. 06.05.2020. Mordanga
6. 11.05.2020. Kamparkalns
7. 18.05.2020. Sabile
8. 25.05.2020. Kandava
9. 01.06.2020. Vēžezers

10. 08.06.2020. Pūrciems
11. 31.09.2020. Ugāle
12. 07.09.2020. Roja
13. 16.09.2020. Lejastiezumi
14. 21.09.2020. Mordanga
15. 28.09.2020. Spāre
16. 05.10.2020. Kandava
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vidusdaugavas “pipari”
 Orientēšanās entuziastu grupa ar pazīstamo treneri Tamāru 
Kosmačovu, Viktoriju Zilgalvi, Ilonu Bartkeviču un Sandri Stūri 
priekšgalā iecerējuši izveidot pavisam jaunu orientēšanās seriālu 
Vidusdaugavas reģionā. Seriālām jau dots nosaukums “Pipari”.

 Orientēšanās pirmsākumi Jumpravas–Skrīveru–Kokneses–Seces 
apvidos meklējami 70. gados. Toreiz orientēšanās pasaulē tās puses 
jauniešus ieveda A. Upīša Skrīveru vidusskolas ģeogrāfijas skolotājs 
Kārlis Brikmanis, Jumpravā dzīvojošais Vilis Dubrovskis, koknesietis 
Ainis Brūklens, veselu orientēšanās bumu Secē radīja Klāvs Zommers, 
Jēkabpilī trenēja Tālis Asariņš, bet Pļaviņu pusē darbojās Sandris 
Stūris.

 Daudzi to laiku jaunieši, kuri nu jau paši kļuvuši par orientēšanās 
dzīves veidotājiem visā Latvijā, nolēmuši atdzīvināt orientēšanās 
sportu šajos apvidos un orientēšanā iesaistīt jaunus interesentus, kā 
arī ģimenes ar bērniem.

 Vidusdaugavas reģionā jau ir izveidotas dažas orientēšanās kartes, bet 
šobrīd top arī jaunas.

 Organizē OSK “Jaujas”, biedrība “Daugavas ceļotājs”, Latvijas 
Orientēšanās federācija.

 Starts: piektdienās no 16.00 līdz 19.00; 10.04. starts no 12.00 līdz 15.00.
 Seriāls notiek 7 kārtās, ieskaitē četras kārtas.
 Kontakti: Viktorija Zilgalve (tālr. 27825504, 
e-pasts: maksimova.viktorija@gmail.com), 
Tamāra Kosmačeva (tālr. 29104320, e-pasts: tamara.k@gusts.lv), 
Sandris Stūris (tālr. 25623474, e-pasts: jaujas@inbox.lv), 
Ilona Bartkeviča (tālr. 29363850).

 Seriālā „Pipari” pagaidām ieplānotas sacensības jūlijā ar norises 
laikiem trešdienās un piektdienās, jo ārkārtas situācija ieviesa 
pamatīgas korekcijas jaunā seriāla organizēšanā. Tikmēr 
sagatavotas jaunas orientēšanās kartes Skrīveros, Koknesē, Secē 
un citur.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.jaujas.lv

posms Datums Vieta
1. 01.07. A. Upīša Skrīveru vidusskola
2. 03.07. Kokneses vidusskola-pilsdrupas
3. 08.07. Daugavas poligons Klintaine-Pļaviņas
4. 10.07. Seces pamatskola
5. 15.07. Aizkraukles sporta centrs
6. 22.07. Jaunjelgavas vidusskola
7. 29.07. Pļaviņas „Jankas”

Saņem 15% atlaidi  
ar kupona kodu  
LOFdraugiem20

my.balticmaps.eu

*Atlaide tiek piemērota pirkumiem līdz 31.07.2020.

Pasūti  savu 
kartes  izdruku!

talsu “zig-zag”
 Seriālu organizē OK “Ziemeļkurzeme” ar Talsu novada domes 
finansiālu atbalstu.

 Seriāla kārtas norisinās plašajā Ziemeļkurzemē un ietver teritoriju 
no Ugāles līdz Kandavai un no Rendas līdz Rojai. Tāpēc katras 
kārtas apvidus var ļoti atšķirties. Var izskrieties pa priežu siliem, 
piejūras kāpām vai lauzties pa brikšņiem un brist pa purviem.

 Seriāls notiek ne tikai pirmdienās, bet arī citās nedēļas dienās, jo 
vairākas kārtas tiek rīkotas sadarbībā ar kaimiņu seriāliem: Kuldīgas 
“Taciņām” un Ventspils “Azimutu”. Parasti katra kārta pulcē 40–50 
izkustēties gribētāju. Pieejamas dažādu grūtību distances, kas būs 
piemērotas gan lietpratējiem, gan iesācējiem.

 Starts no 16.00 līdz 18.00.
 Dalības maksa: pieaugušajiem – 2 eiro, skolēniem – bez maksas.
 Kontakti: Aigars Vārna (tālr. 27037985, e-pasts: aigars@lof.lv).
 Dīkstāvē tikai aizvadītas vairākas treniņdistances, kad guva 
plašu atsaucību no orientieristiem visā Latvijā.

 Ar jūniju sacensības notiek pēc iepriekš plānotā kalendāra, tikai 
24. augustā nāk klāt papildus kārta Kandavā.

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 http://okzk.lv/
 https://www.facebook.com/ZiemelkurzemeOK/
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valmieras “Magnēts”
 Seriālu Valmieras “Magnēts” organizē 
biedrība “Ziemeļvidzemes orientēšanās 
centrs”.

 Šajās sacensībās var izmēģināt spēkus gan 
meža distancēs, gan pilsētas sprintā.

 Kārtas norisinās gan Valmieras apkārtnē, gan 
tuvākajos novados, vairākas sacensības ir 
tuvu nozīmīgiem tūrisma objektiem – kā Gaujas Nacionālā parka 
Sietiņiezis, Kalēja laivas svētvieta, Zilaiskalns.

 Valmieras “Magnēta” kārtas notiek ceturtdienās no aprīļa līdz 
septembrim. Vidēji vienā kārtā piedalās ap 150 dalībnieku.

 Starts maijā un septembrī plkst. 17.00–19.00, vasaras mēnešos 
17.00–20.00.

 Kontakti: Līga Valdmane (tālr. 28626763, 
e-pasts: valdmaneliga75@gmail.com).

 Dīkstāves laikā tika veidoti individuāli treniņi, kur katrs pats var 
izdrukāt karti un skriet jebkurā laikā. Katra distance tika atstāta 
mežā uz mēnesi.

 Seriāls sākās 11. jūnijā un pagarināts līdz 1.oktobrim ar 
sacensībām Kauguros. Uzmanību! Dažās kārtās izmainītas 
sacensību norises vietas!

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 www.zvoc.lv
 https://www.facebook.com/valmierasmagnets/

posms Datums Vieta
1. 09.04.2020. Kaugurmuiža
2. 16.04.2020. Kazu krāces
3. 23.04.2020. Ķeņģupīte
4. 30.04.2020. Pauku priedes
5. 07.05.2020. Daliņi
6. 14.05.2020. Zilaiskalns
7. 21.05.2020. Dikļi
8. 28.05.2020. Baiļi
9. 04.06.2020. Pūpoli R

10. 11.06.2020. Dauguļi Z
11. 18.06.2020. Vaidava
12. 25.06.2020. Pūpoli A
13. 02.07.2020. Slāži
14. 09.07.2020. Dauguļi D
15. 16.07.2020. Zvejnieki R
16. 23.07.2020. Bērzi
17. 30.07.2020. Augstrozes Robiņi
18. 06.08.2020. Sietiņiezis
19. 13.08.2020. Lauvaskalns
20. 27.08.2020. Mežuļi
21. 03.09.2020. Grīviņi Z
22. 10.09.2020. Kalējala
23. 17.09.2020. Upītes
24. 24.09.2020. Valmiera

posms Datums Vieta
1. 28.05.2020. Cirpstene
2. 4.06.2020. Staldzene
3. 31.09.2020. Ugāle
4. 10.09.2020. Jaunupe
5. 24.09.2020. Piejūras kempings
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ventspils “Azimuts”
 Seriālu organizē OK “Ziemeļkurzeme”.
 Seriāla kārtas notiek Ventspils piejūras kāpās – ļoti skaistos priežu 
mežos. Lai arī pārsvarā apvidus ir ļoti pārskatāms, reljefs šeit ir viens 
no sarežģītākajiem Latvijā. Ne velti uz Ventspili brauc trenēties 
augsta līmeņa orientieristi. Tādēļ šis orientēšanās seriāls ir īsts 
piedzīvojums ikvienam orientieristam.

 Seriāls notiek ceturtdienās un pulcē 40–50 izkustēties gribētāju. 
Pieejamas dažādas grūtības distances, kas būs piemērotas gan 
lietpratējiem, gan iesācējiem.

 Starts no 16.00 līdz 18.00.
 Kontakti: Jānis Brauns (tālr. 29173257, e-pasts: janis.brauns@gmail.
com).

Obligāti iepazīstieties ar seriāla jauno sacensību kalendāru 
mājaslapā!

 http://okzk.lv/ 
 https://www.facebook.com/ZiemelkurzemeOK/
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Varbūt esi ko uzfilmējis vai vēlies filmēt, 
iemūžināt, samontēt filmā kādu vēstījumu par 
orientēšanās sportu?

Konkursa misija ir ar filmu starpniecību 
popularizēt orientēšanās sportu un atklāt tā 
burvību plašākai sabiedrībai, vienlaicīgi veidojot 
audiālas un vizuālas liecības par orientēšanās 
sportu Latvijā. 

Tev patīk filmēt vai filmēties? Varbūt pazīsti kādu, 
kuram vēl tas patīk?
Esi amatieris vai profesionālis, sporta entuziasts, 
sportists, kluba biedrs, mākslinieks, mūziķis, 
žurnālists vai citas interešu jomas pārstāvis?

Godinot orientēšanās sportu Latvijā, tā vēsturi un 
orientieristus, aicinām ikvienu piedalīties pirmajā 
orientēšanās sportam veltīto filmu konkursā 
“ZELTA DUBLIS 2020”.

Tad šis aicinājums ir domāts tev un taviem 
domubiedriem!

JAUNUMS! 
Orientēšanās sportam veltītu
FILMU KONKURSS

2020. gada 1. aprīlis līdz 2020. gada 5. decembris.
Konkursa nolikumu skatīties: filmas.lof.lv.
Konkursa labāko filmu demonstrēšana un apbalvošanas 
ceremonija notiks Latvijas Orientēšanās federācijas Gada 
ballē 2020. gada 5. decembrī Mālpils kultūras centrā.
Mākslas radīšanai ne vienmēr ir vajadzīgi lieli finansiālie 
resursi, bet svarīga ir vēlēšanās, ideja un tās oriģinālā 
izpausme. Lai notiek!

ZELTA DUBLIS 2020

� apbalvosim pirmā orientēšanās sportam veltīto filmu konkursa “ZELTA DUBLIS 2020” uzvarētājus, 
kā arī demonstrēsim labākos konkursa darbus,

� saviesīgs vakars, līdzi ņemot groziņus,
� dejosim un ballēsimies pagājušā un šī gadsimta labākās mūzikas ritmos.

� godināsim “Gada cilvēks” un “Par mūža ieguldījumu orientēšanās sportā” balvu saņēmējus,
� sveiksim uzvarētājus dažādās nominācijās: labāko gada sacensību rīkotājus, gada kartes un distanču 

autorus, centīgākos seriālu apmeklētājus u.c.,

� apbalvosim Latvijas Kausa godalgoto vietu ieguvējus,

Latvijas Orientēšanās federācija un sporta klubs “Briksnis” aicina
orientieristus un draugus uz tradicionālo LOF Gada balli

2020. gada 5. decembrī, plkst. 18.00 Mālpils kultūras centrā
LOF Gada balles tēma: “VISS PAR KINO”

(tērpi, frizūras, aksesuāri, gaismas, populāras kino ainas un mūzika, brīvs domu lidojums)

Piesakot nedēļu pirms pasākuma, iespējams pasūtīt 
uzkodas (IK Gaisma SR, tālr. 26300316 vai 

                      

Uz tikšanos!

Ēdināšanas pakalpojumi: 

Mālpils muižas restorāns,  tālr. 67102555).

Naktsmītnes: 
Mālpils novada dienesta viesnīca (tālr. 28316693). 

tālr. 67102555), balles dalībniekiem 10% atlaide.
Mālpils muiža (www.malpilsmuiza.lv, 

Programmā:

balle.lof.lv 
vai pa tālr. 28755755 (Sandrai Ozoliņai)

Pieteikšanās:

Konkursa norise:

DēKU STĀSTS

  Orientēšanās ir ne tikai sports, bet 
arī neaizmirstams piedzīvojums. Pilns 
sportiskā azarta un – ko tur slēpt – arī 
kuriozu, pārpratumu un dažādu aizraujošu 
gadījumu piesātināts. Katrs ir ko pieredzējis, 
katram ir ko pastāstīt, un ne velti pēc 
fi niša orientieristi uzkavējas lielākos vai 
mazākos pulciņos, lai padalītos ar distancē 
piedzīvoto.

  Nu pienācis laiks ar šiem 
piedzīvojumiem dalīties arī plašāk! Esam 

radoša tauta, izliekam savus atgadījumus 
“uz papīra”, jo žurnāls “Orientieris” izsludina 
dēku stāstu konkursu! Neturi sveci zem 
pūra, padalies ar savu piedzīvojumu, un, kas 
zina – varbūt tieši tavs stāsts tiks atzīts par 
labāko un tieši tu saņemsi vērtīgas balvas. 

  Tas var būt gan humora pilns kuriozs, 
gan neticama veiksme, gan asinsstindzinošs 
atgādinājums – uzraksti to un atsūti 
uz e-pasta adresi info@lof.lv ar norādi 
“Konkurss Orientiera dēka”.

  Tikmēr iedvesmai kāds dēku stāsts, ar ko 
padalījies Normunds Tukišs. 

Tas tik bija piedzīvojums! 
Konkurss “Orientiera dēka”

Labākos dēku stāstus publicēsim 
žurnālā “Orientieris” un LOF mājaslapā 
www.lof.lv, bet labāko stāstu autorus 
sumināsim Latvijas Orientēšanās 
federācijas Gada ballē 2020. gada 
5. decembrī Mālpils kultūras centrā.

“Skrienam naktī?” – tāds bija jautājums no mana drauga un orientēšanās 
cīņu biedra Giņčas, piedāvājot piedalīties Latvijas orientēšanās naktī. 
Bijām kopā skrējuši nakts orientēšanos “Magnētā”, bija skrieti jau 
vairāki parastie rogainingi, tāpēc piekritu pirmo reizi mūžā doties nakts 
rogainingā.
Sirdī bija miers, jo skrienam Salaspilī, Giņčas dzimtajā ciemā, kur katrs 
nostūrītis zināms un varam noorientēties arī bez Saules un kompasa.
Izejot uz starta, nedaudz sāka līt, bet tas nekas, mums maršruta vidū 
bija ieplānots pitstops Giņčas mājās, kur mūs gaidītu silta tēja, meitenes 
(mūsu sievas) un, ja nu kas, tad arī siltas zeķes.
Tempu paņēmām labu, taču jau pēc pirmajiem kilometriem mūs 
sagaidīja pirmās “jautrības” – punkts bija nolikts pie pamestā lielveikala, 
bet tur to sargāja sargs, un, lai orientieristi neskraidītu gar novērošanas 
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kamerām, sargs punktu bija pārlicis citur... Nu, metrus 50 tālāk pļavā...
Lija jau tīri pieklājīgi un sāka nedaudz pat snigt. Ieplānotais maršruts 
nedaudz ievirzījās Salaspils nomalē, un privātmāju rajonos, lai tiktu pie 
punktiem, nāktos skriet “krustdūrienā”. Taču – opā! Sazvanījām vietējo 
iedzīvotāju (Giņčas draugu), kurš izlaida caur savas mājas pagalmu. Šo 
iespēju izmantoja arī kāds vīrietis ar dēlu, kurš kopā ar mums turēja 
tempu un nu bija ļoti priecīgs.
Sāka snigt ne pa jokam, bet mums tuvojās pitstops... Jā, meitenes 
bija līmenī – silta tēja, zeķes, sausas drēbes...  Viss bija sagatavots, un 
10 minūšu atpūta mums deva jaunu spēku. 
Bet nu jau tuvojās nobeigums. Tiekot atpakaļ pāri sliedēm, izdomājām 
vēlreiz griezt caur pagalmiem, bet šoreiz ne tik veiksmīgi – pagalma stūrī 
bija nātres un kaut kādi atkritumi. Un te sajutu, ka caur manu zoli kaut 
kas izduras... jā, nagla! Pirmā doma – vai mēs jodu paņēmām? Smieklīgi. 
Vēlāk, apskatot dūrienu, nebija tik traki – ja ādai ir septiņas kārtas, tad 
izdurtas bija tikai trīs...
Nu ko, līdz finišam vēl trīs punkti, atlicis vien kāds pusotrs kilometrs. 
Sīkums! Bet, pieskrienot pie līkajiem bērziem, satikām divus jauniešus, 
kuri arī piedalījās šajā rogainingā. Tonis viņu starpā bija “jautrs”, katrs 
izteicās, cik stipri viens otru “mīl”, cik stipri “mīl” šo skrējienu, un ko būtu 
vēl mīlējis, ja nebūtu skrējis. Finišs bija no bērziem redzams, un strīds bija 
par to, ka jāiet jau uz fi nišu. Mēs ar Giņču sasmējāmies, jo arī mums šāda 
“mīlestības” izteikšana bija pirmajos kopējos rogainingos.
“Nu ko! Beidziet čīkstēt un maucam!” skarbi puikām pateica Giņča. Viņam 
šis labi sanāk. Arguments, ka viņš ir vietējais un nākamo punktu zina, 
un pat zina, cik tam apkārt kurmju rakumu, jauniešiem deva spēkus. 
Kā saka – kopā jautrāk. Puikas saņēmās, kopā paņēmām punktu. Līdz 
fi nišam atlika vēl divi punkti, kas deva cerību uz vietu pirmajā trijniekā vai 
pat uz uzvaru!
Finišs... Un – āāāāāā!!! Lielākā rogaininga vilšanās – jaunieši, kurus mēs 
pie bērziem motivējām turpināt distanci, bija mūsu grupā, un mēs 
viņiem zaudējām... vienu punktu!!! Mēs palikām ceturtajā vietā. Tiesa gan, 
jaunieši atnāca pie mums un paspieda roku – bez mūsu motivācijas viņi 
būtu gājuši pa taisno uz fi nišu. 
Nu ko, Giņča māk motivēt – to es zinu! 

Jau trīs gadus 
Latvijas Orientēšanās 
federācija Eiropas 
sporta nedēļas ietvaros 
visiem aktīvās atpūtas 
interesentiem sarūpē 
neaizmirstamu 
un aizraujošu 
piedzīvojumu – 
Latvijas orientēšanās 
nakti, kur vairākās 
Latvijas pilsētās 
un novados bez 
maksas var izmēģināt 
spēkus orientēšanās 
rogainingā tumsā. 
vienā no šādām 
Orientēšanās 
naktīm tad arī notika 
šeit aprakstītais 
piedzīvojums.

Foto: Anna 
Gaļejeva-Jefimova



52  |  ORIENTIERIS #2 2020  |  53

Aparjodu pirmās nopietnās orientēšanās 
sacensības bija 2006. gadā, kad viņi startēja 
Latvijas kausa mačos “Ziemeļu divdienas”, bet 
pēc tam treneri visu ģimeni pierunāja braukt 
uz “Kāpas daudzdienām”. “Tā arī sākām,” 
nosaka Dainis, piebilstot, ka kopš tās reizes ik 
vasaru ģimenes ikdiena pagāja, vedot bērnus 
uz orientēšanās sacensībām. 
“Pa nedēļu braukājām uz “Magnētu”, bet 
nedēļas nogalēs startējām Latvijas kausu 
sacensībās. “Praktiski neviena brīvdiena 
nebija brīva. Visu laiku pa orientēšanās 
mačiem vazājāmies. Neko citu kā mežu 
neredzējām!” smejas Kendija.

SAcENSībU AZARTS JEbKURĀ 
SITUĀcIJĀ
Vai Aparjodi atceras savas episkākās kļūdas 
orientēšanās sacensībās? “Jā! Kad man 
bija 14 gadu un Kuldīgā startēju Baltijas 
čempionātā. Pirmo reizi tiku junioru izlasē un 
tā apmaldījos! Šķiet, uz kādu stundu vismaz!” 
iesaucas Kendija. Savukārt viņas mammai 
atmiņā ir kāds amizants notikums no 
“Ziemeļu divdienām”: “Visi jau finišējuši, tikai 
Kendija un vēl pāris meitenes no meža nav 
iznākušas. Mēs panikā, finišu jau vāca nost, 
kad pēkšņi visas meitenes, cenšoties cita citu 
pārspēt, nesās ārā no meža uz finišu. Tas tik 
bija skats! “Mēs negribējām padoties!” atzīstas 
Kendija. “Iedomājies, viņas apmaldījušās, 
pazudušas, bet vēl savstarpēji cīnījās!” – smej 
Aiva.
Bet tētim Dainim visvairāk atmiņā palikusi 
Kendijas pirmā izcīnītā medaļa Latvijas 
čempionātā – toreiz viņai bija 14 gadi, kad 
tika pie pirmā zelta. “Kā tagad atceros – zinot 
citu sportistu rezultātus, secinājām, ka pēc 
kādām piecām minūtēm mūsu meitēnam 
vajadzētu finišēt, tāpēc lēnām gājām uz 
finišu, lai viņu sagaidītu. Bijām vēl pusceļā, 
kad redzējām – Kendija jau nesās pa nogāzi 
uz finišu! Tas gan mums bija mērens šoks. 
Turklāt viņa tā brīža līderes apsteidza par 
kādām piecām minūtēm.” 
“Jā! Es to arī lieliski atceros. Tas notika 
Skrundā, tajā pašā karjerā, kur 2019. gadā 
bija “Kurzemes pavasaris” un kur es izcīnīju 
otro vietu W21A distancē,” iesaucas Kendija 
un turpina, “bet par Kristeru... Atceries, brālīt, 
ka tu vienreiz kedu pazaudēji. Finišā ienesies 
bez vienas kedas kājās!”  – “Jā, tas bija sprintā 

Smiltenē 2009. gada “Kāpā”! Iegrimu grāvī 
līdz ceļiem, izvilku kāju, bet bez tupeles. Tā to 
mēs arī vairs neatradām.”

ORIENTēŠANĀS ZUDUŠIE TALANTI?
Bet kā jauni, spēcīgi orientieristi tomēr 
pārgāja uz kamaniņsportu? Vai mamma 
nemitīgi iespaidoja pievērsties savam 
sporta veidam? “Visi tā domā, ka mūs sita 
un spieda ar varu. Patiesībā es jau biju 
noskaņojies, ka kļūšu par orientieristu, bet...” 
iesāk stāstīt Kristers, taču mamma Aiva viņu 
pārtrauc: “Viss sākās ar to, ka sāku strādāt 
par kamaniņsporta treneri. Treniņu grupā 
bērnus vajadzēja, tāpēc tajā automātiski 
iekļāvu arī savējos. Lai gan Kristers kamaniņas 
jau bija pamēģinājis septiņu gadu vecumā, 
taču tad viņš vēl bija pa jaunu – baidījās. 
Kamaniņsportā mūsu bērni sāka trenēties, 
kad Kristeram bija 11, bet Kendijai – 
13 gadu. Taču viņi vēl ilgus gadus paralēli 
nodarbojās ar orientēšanās sportu. Abi pa 
mežu vēl skrēja, kad mācījās Murjāņu Sporta 
ģimnāzijā – Kristers līdz kādai 10. klasei 
orientējās, bet Kendija Latvijas junioru izlases 
sastāvā bija vēl 20 gadu vecumā!”
“Viņa pa Latvijas jauniešu orientēšanās izlasi 
dzīvojās visu laiku,” Kendijas tēvs lepojas, 
ka meita jau kopš 14 gadu vecuma bijusi 
Latvijas izlasē un piebilst: “Kendija vispār 
ir unikāla. Viņa viena gada laikā startējusi 
četros pasaules čempionātos – pieaugušo 
čempionātā kamaniņās, junioru čempionātā 
kamaniņās, pasaules junioru čempionātā 
orientēšanās sportā un pieaugušo 
čempionātā velo orientēšanās! Tas bija 
2015. gadā. Nez, vai Latvijā ir vēl kāds tāds 
sportists?”
 “Bet es tikai vienu reizi tiku iekļauts Latvijas 
jauniešu orientēšanās izlasē,” nosaka Kristers, 
kamēr Kendija uzslavē brāli: “Tu toties 
2013. gadā pasaules skolēnu čempionātā 
izcīnīji trešo vietu!” 
Vai tas nozīmē, ka Latvijas orientēšanās 
sports ir zaudējis vienus no saviem 
talantiem? “Diezin vai tur kaut kas būtu 
sanācis!” kritiski spriež Aiva un paskaidro: 
“Tak viņiem ir par lielu svars, lai skriešanā 
varētu konkurēt.” Un Kendija mammai piekrīt: 
“Paskatieties, kādas tur smalkas meitenes 
skrien! 50 kilogramu! Ko mēs tur tik lieli 
iesāksim?”

INTERESANTI

Kendija un Kristers ir Latvijas olimpiskās cerības. Šoziem Kendija 
un Kristers Aparjodi guva līdz šim lielāko sasniegumu savā 
kamaniņbraukšanas karjerā – pasaules čempionātā Sočos kopā ar 
brāļiem Juri un Andri Šiciem komandu stafetē izcīnīja sudraba godalgas, 
bija pavisam tuvu medaļām arī individuālajās sacensībās. Taču daudz 
vairāk medaļu Kendija un Kristers ir izcīnījuši orientēšanās sportā, arī 
pērn Aparjodi kāpa uz goda pjedestāla Latvijas kausa izcīņas sacensībās. 
Žurnāls “Orientieris” ciemojas pie sportiskās Aparjodu ģimenes.

14 GADUS ORIENTēŠANĀS SPORTĀ
Kendijas un Kristera mamma Aiva Aparjode ir bijusī Latvijas 
kamaniņbraucēja un bobslejiste, bet nu jau desmit gadus viņa 
ir kamaniņbraukšanas trenere. Savukārt tētis Dainis visu mūžu 
darbojies restorānu biznesā, arī orientēšanās sacensībās viņš bieži 
pazīstams kā dalībnieku ēdinātājs.
Interesanti, ka Kendijas un Kristera pirmais sporta veids bija tieši 
orientēšanās. Aparjodu bērni gājuši vēl bērnudārzā, kad viņus 
uzrunāja Saulkrastu vidusskolas sporta skolotāja, orientēšanās 
trenere Dzintra Rēķe.
“Kendija ar Kristeru bija maziņi, skraidīja pa pagalmu, lēkāja pa 
betona bluķiem, līdz Dzintra viņus paņēma pie sevis orientēšanās 
sporta pulciņā. Kendija toreiz gāja bērnudārzā, vēl tagad atceros, 
ka toreiz viņai mugurā bija zils sarafāns!” atmiņās gremdējas Aiva. 
Tikmēr Kendija atzīst, ka to nemaz neatceras, jo viņai atmiņā esot 
fakts, ka savās pirmajās orientēšanās sacensībās mūžā piedalījusies 
astoņu gadu vecumā. “Bet pirmo reizi jūs pamēģinājāt, kad tev bija 
seši, bet Kristeram četri gadi. Un pēc tam jums orientēšanās sportā 
kādus gadus trīs bija pauze,” precizē sportistu tētis.

Vispirms orientēšanās 
Bet kamaniņas? Kamaniņas pēc tam!

TEkSTS: JURIS VAIDAKOVS

“DOMājU, KA AR ORIeNTēšANāS SpORTU BūSIM 
KOpā VISU MūŽU!” – šIe VāRDI pIeDeR KeNDIjAI 
UN KRISTeRAM ApARjODIeM. LATVIjAS 
KAMANIņBRAUcējIeM, pASAULeS VIcečeMpIONIeM, 
KURI IK GADU AR NepAcIeTīBU GAIDA pAVASARI, 
LAI DOTOS ORIeNTēšANāS SAceNSīBāS. 

ke
nd

ija
 2

01
9.

 g
ad

a 
La

tv
ija

s 
če

m
pi

on
āt

ā 
vid

ēj
ā 

di
st

an
cē

.
kr

is
te

ra
 fi

ni
šs

 2
01

9.
 g

ad
a 

ku
rz

em
es

 p
av

as
ar

ī, 
 

ku
r v

iņ
š 

iz
cī

nī
ja

 o
tr

o 
vie

tu
 k

op
vē

rt
ēj

um
ā.

ke
nd

ija
 (p

a 
kr

ei
si

) u
n 

kr
is

te
rs

 (p
a 

la
bi

) s
av

ās
 

pi
rm

aj
ās

 o
rie

nt
ēš

an
ās

 s
ac

en
sī

bā
s 

Sa
ul

kr
as

to
s.

Sportiskā Aparjodu ģimene. kendija, Dainis, Aiva un kristers.

FO
TO

: J
ur

is
 R

oz
en

be
rg

s



54  |  ORIENTIERIS #2 2020  |  55

KRISTERS APARJODS 
Dzimis 1998. gada

24. februārī.

Panākumi 
kamaniņbraukšanā:
2015. gada pasaules 

čempionātā junioriem stafetē 
Latvijas komandas sastāvā 

kļuva par pasaules čempionu, 
2016. gada pasaules 

čempionātā junioriem izcīnīja 
sudraba medaļu un Eiropas 

čempionātā junioriem 
bronzas medaļu individuālajās 

sacensībās. 2017. gada 
pasaules čempionātā 

junioriem Siguldā kļuva 
par pasaules čempionu. 

2020. gada pasaules 
čempionātā Sočos 5. vieta 

individuālajā distancē
un sudraba medaļa
komandu stafetē. 

ORIENTēŠANĀS
ATTīSTA PRĀTU
Vai orientēšanās sportā gūtais 
fi ziskais rūdījums Aparjodiem 
palīdz kamaniņu sportā? 
Aiva atbild, ka ļoti! Tiesa, ne 
tik daudz fi ziskajā kondīcijā. 
Viņasprāt, orientēšanās sports 
attīsta sportistiem domāšanu. 
“Tieši tāpēc es arī savus gados 
jaunākos audzēkņus paralēli 
treniņiem kamaniņās vedu 
uz treniņiem orientēšanās 
sportā. Sasēdinām busā un 
braucam uz sacensībām. 
Orientēšanās sports tik tiešām 
attīsta domāšanu, liek cilvēkiem 
domāt, palīdz ātri pieņemt 
pareizos lēmumus.”
Mammai piekrīt arī Kristers: 
“Mēs jau arī bez orientēšanās 
sporta tāpat treniņos skrienam. 
Jo tagad orientēties sanāk 
ļoti reti. Domāju, ka visvairāk 
orientēšanās sports dod te tik 
daudz fi ziskajā jomā, cik attīsta 
domāšanu.” 
Tagad Aparjodiem prioritāte 
ir kamaniņu sports, bet vai 

nav tā, ka orientēšanās sporta 
pietrūkst? “Protams! Ir tā, ka 
pēc ilgākas pauzes ilgojos pēc 
orientēšanās sacensībām. It 
sevišķi pamatīgu asini uzsita, 
kad Latvijā notika pasaules 
čempionāts orientēšanās 
sportā. Tomēr gandrīz visu 
mūžu esmu ar vienu kāju 
pavadījis orientēšanās sportā,” 
atbild Kristers, un māsa viņam 
piebalso: “Kad visu ziemu 
nobraucu ar kamaniņām, tad ar 
nepacietību gaidu pavasari, jo 
gribas uzskriet!”
Provokatīvs jautājums – par 
ko viņi sevi uzskata vairāk? 
Par kamaniņbraucējiem 
vai orientieristiem? “Par 
kamaniņbraucējiem,” teju vai 
vienbalsīgi atbild Aparjodi, 
bet pēc mirkļa Kendija 
smejoties diplomātiski 
palabo: “Kamaniņbraucējiem, 
kuriem patīk orientēšanās.” 
Savukārt Kristers precizē vēl 
diplomātiskāk: “Sauciet mūs 
par atlētiem! Bet orientēšanās 
mums ir foršs hobijs.” 

KENDIJA APARJODE 
Dzimusi 1996. gada 

24. decembrī.

Panākumi
kamaniņbraukšanā:

Pasaules kausa sacensībās 
piedalās kopš 2012. gada 

sezonas, pārstāvēja Latvijas 
komandu 2018. gada ziemas 

olimpiskajās spēlēs Phjončhanā. 
2018. gada Pasaules kausa 

posmā Siguldā sprinta kausā 
izcīnīta bronzas godalga, 

individuālajās sacensībās, 
kas bija vienlaikus arī Eiropas 

čempionāts, iegūta 5. vieta, 
bet komandu stafetē 3. vieta 
gan Eiropas čempionāta, gan 

Pasaules kausa posma ieskaitē. 
2020. gada pasaules čempionātā 

Sočos 4. vieta individuālajā 
distancē un sudraba medaļa 

komandu stafetē.

INTERESANTI
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Katram, kurš kaut reizi ir skrējis Jukolā, ir savas 
atmiņas, savs skatījums. Šis ir mans stāsts, mana 
pieredze, manas emocijas. Jā, es biju dzirdējis 
par Jukolas stafetēm, biju redzējis bildes un 
video, kā vairāk nekā 1500 lampiņu vienlaikus 
dodas mežā, biju redzējis arī fotogrāfijas 
no nometnes, kas pēc ilgstošām lietavām 
pārvērtusies milzu baseinā ar teltīm pa vidu. 
Kad pagājušā gada pavasarī mans klubs OK 
“Ziemeļkurzeme” uzaicināja piedalīties Jukolas 
stafetē, beidzot piekritu. Jo izlēmu pats uz savas 
ādas izbaudīt, kas ir šīs vienas no lielākajām 
orientēšanās sacensībām pasaulē, kas ik gadu 
pulcē ap 50 000 cilvēku. Būs interesanti – 
nodomāju, jo pēdējās lielās sacensības, kur 
piedalījos, bija tālajā 1992. gadā, kad izbaudīju 
“O-Ringen” daudzdienas.

VēSTURISKS REKORDS
Kangasalā esam ieradušies piektdienas 
pēcpusdienā. Pēc plāna atrodam placīti, kur 
paredzēta mūsu nometnes vieta, un sākam 
iekārtoties. Kad tas izdarīts, dodos apgaitā. 
Laiks nemīlīgs, līņā, drēgns. Pārsteidz milzīgie 
plašumi, visas pļavas un lauki paredzēti 
dalībnieku teltsvietām. Izbrīna, ka leknie 
zaļbarības lauki, kuros tiek celtas teltis, nav 
nopļauti, laikam jau sacensību rīkotāji sniedz 
zemniekiem dāsnas kompensācijas par 
izbradātajiem laukiem.
Es vispār nesaprotu, kā kaut ko tik vērienīgu var 
noorganizēt, kā vispār var atrast tādas plašas 

teritorijas, kur dalībniekiem un līdzjutējiem 
apmesties, kur novietot tūkstošiem auto. 
Tik daudz stāvplaču – kur vien skaties, tā visi 
apkārtnes lauki ar automašīnām, no tālākām 
stāvvietām jāiet pat vairākus kilometrus. Bet te 
izlīdzas kvadracikli ar piekabēm un busiņi, kas 
atved dalībniekus un viņu mantas.
Viss ir perfekti noorganizēts, telšu vietas 
iekārtotas tā, lai tiktu ievērota ugunsdroša 
distance, plaši pieejamas labierīcības, ūdens. 
Es patiešām par to brīnos – vairāki desmiti 
tūkstoši cilvēku, bet pie “točiņām” nav rindu, 
turklāt uz tām nav jāiet cauri visai nometnei. 
Ne tā, kā savulaik piedzīvots daudzdienu 
mačos mūsu pusē... Taču – nav ko brīnīties, 
uzzinot, ka jau vairākas nedēļas ap 1900 
brīvprātīgo gandrīz meža vidū būvējuši šo 
pagaidu pilsētiņu ar infrastruktūru, kurā ir 
restorāni, mazumtirdzniecības veikali, atkritumu 
apsaimniekošana, pirts, sanitārie mezgli, 
neatliekamā medicīnas palīdzība, elektrība, 
ūdensvadi, sakari utt. Turklāt ik katras Jukolas 
plānošana un sagatavošanas prasa vismaz 
sešus gadus, un vienu sacensību izmaksas 
pārsniedz miljonu eiro.
Uzzinu arī, ka dalībnieku skaita ziņā 
sasniegts rekords – Jukolas stafetē pieteiktas 
1950 komandas, bet Venlā – 1721 komanda. Un 
tas nozīmē, ka pirmo reizi vēsturē dalībnieku 
skaits ir vairāk nekā 20 000. Patīkami apzināties, 
ka savā debijas reizē esmu viens no šā rekorda 
kaldinātājiem.

KĀ KARĀ DOTIES
Sestdiena. Pa dienu mežā dodas dāmas – 
notiek Venlas stafete. Izmantoju žurnālista 
priekšrocības un tieku tieši blakus starta 
koridoram. Aiziet! 1700 sportistes no kopējā 
starta pilnā gaitā pa ceļu dodas mežā. Velns ar 
ārā – vai tā ir zemestrīce? Vai tādas ir sajūtas, kad 
tev garām aizskrien bizonu bars? Varbūt. Bet 
skats ir iespaidīgs, sirds dauzās adrenalīna pilna, 
it kā pats būtu tajā pūlī.
Diena paiet, te izskrienot treniņu distanci, lai 
iepazītos ar apvidu, te sacensību centrā vērojot 
vispārējo gaisotni, te mūsu nometnē, kopā 
ar kluba biedriem sekojot dāmu sniegumam. 
“Re, re, kāds malacis! Re, kā pacēlusies savā 
etapā!”, “Nav slikti, nepavisam nav slikti!” – savējo 
sniegumu vērtē mūsējie, un, kad kāda atgriežas 
no sava etapa, sagaidām viņu ar aplausiem un 
labo rezultātu paziņošanu.
Tā lēnām (varbūt pat ātri) paiet diena, un es 
sāku gatavoties savam startam. Teikšu godīgi, 
kājas kļūst ļodzīgas. Pavisam ļodzīgas (lai 
gan – tās jau nekad nav bijušas diži stabilas). 
Vēlreiz un vēlreiz pārbaudu savu galvas lukturīti, 
kuram bateriju jauda vajadzētu pietikt divām 
stundām, vēlreiz un vēlreiz pārvaicāju pieredzes 
bagātajiem, kā notiek stafetes maiņa, uzdodu 
vienus un tos pašus apnicīgos jautājumus. 
Taču kluba biedri ir atsaucīgi, atkal un atkal 
atbild un iedrošina. Un mierina, ka gluži jau 
mani nenomušīs, ja jau pirmajā etapā sarūpēšu 
savai komandai “diskābeli”. Bet tieši no tādas 

neveiksmes es visvairāk baidos.
Viss! Es dodos uz startu. Pārstāvu komandu 
“OK Ziemeļkurzeme 3”, un man ir 1611. starta 
numurs. Tas nozīmē, ka līdz manai starta vietai 
jāiet vismaz pusotrs kilometrs. Un tā mēs – 
2000 bifeļu – dodamies uz startu. Apkārt 
skatītāju pūļi, ovācijas, uzmundrinājumi, aplausi. 
Un pēkšņi mani pārņem atklāsme, kur es to 
visu esmu redzējis – protams, fotogrāfijās un 
dokumentālajos kadros! Tieši tā vīrus pavadīja 
karā, kad viņi devās savā pēdējā kaujā. Tiešām 
sajutos kā streļķis, kurš ar savu pulku soļo uz 
Nāves salu. Sirdī pacilātības sajūta un lepnums, 
ka dodos cīņā par savas komandas, sava kluba 
godu.
Ir 11 vakarā, bet gaišs, it kā būtu viegla pievakare. 
Starts. Izrādās, ka katru gadu rīkotāji pārsteidz 
ar starta signālu. Tad tas bijis lielgabala šāviens, 
tad ložmetēja kārtas, bet šoreiz pār galvu pārlido 
kara lidmašīna, kas izšauj gaismas raķetes. Sāku 
kustēties. Ņemot vērā, ka man priekšā ir 1600 
dalībnieku, pirmās minūtes paiet mīņājoties, 
jo uz priekšu tikt grūti. Brīžiem pat neiespējami 
apdzīt tos, kas ir krietni, krietni lēnāki. Jo daži iet, 
daži tipina. Pēkšņi aiz muguras izceļas jezga – 
pūlim cauri cenšas izlauzties kāds elites klases 
lietuvietis. Laikam jau viņa komanda iepriekšējā 
gadā dabūjusi “diskābeli”, tāpēc nu nācies startēt 
no pašām beigām (komandas startā sarindo 
pēc to rangiem). Fiziski spēcīgais un patiešām 
ātrais leišu puisis pat nesmādē elkoņus un šādi 
grūstīdamies cenšas izspraukties cauri. Pagrūž arī 

augumā raženu somu tēvaini, un... līdz kautiņam 
tomēr nenonāk, jo kāds sirms onka šiem abiem 
kaut ko uzsauc. Laikam jau ko rupju...

AR DZIESMIŅU MEžĀ GĀJU
Tikai pēc piecām minūtēm beidzot esmu 
nonācis pie K punkta un dodos mežā. Iespējams, 
ka paši ātrākie tobrīd jau tuvojās pirmajam 
kontrolpunktam, tikmēr es pieņemu lēmumu 
nedoties kopā ar pūli, jo... Kad tieku līdz mežam, 
redzamība tajā ir niecīga. Bet ne jau tāpēc, ka sāk 
krēslot. Bet tāpēc, ka pirms manis esošas pusotrs 
tūkstotis atstājis tādu putekļu mākoni, ka grūti 
saskatīt pat karti. Mežā putekļi kā motokrosa 
trasē (vēlāk man stāstīja, ka citus gadus bijis 
vēl trakāk – pirmajā etapā skrējušie finišā 
izskatījušies kā ogļrači).
Izlemju uz pirmo punktu doties apkārt pa ceļu, 
nevis pa taisno. Vismaz šādi, skrienot savā tempā, 
iesildīšos, kā arī jutīšos drošāk, ka neviens man 
nesajauks galvu un nepaņemšu kādu farsta 
kontrolpunktu. Skrienot pa ceļu, nominstinos, 
domādams, ka varbūt vajadzētu nogriezt līkumu 
gar izcirtumu un ieplaku, bet pārdomāju. Kad 
nonāku sava kontrolpunkta rajonā, visapkārt vīru 
bari, kas kā aptrakušas skudras skraidelē turpu 
šurpu, meklēdami tieši savu punktu, jo stafetēs ir 
tā saucamie farsta jeb izkliedes kontrolpunkti – 
nelielā teritorijā to ir vairāki un tikai viens ir tavs). 
Savējo atrodu bez problēmām, nopriecādamies, 
ka biju pieņēmis pareizo lēmumu – neskriet 
barā. Vismaz netrāpījos nepareizajā “vilcienā”.

jUKOLA

Septiņi brāļi somu mežos
Savdabīgs šausmu stāsts ar neticamām beigām

KAS IR JUKOLA?
Jukola ir pasaulē lielākās orientēšanās 
klubu stafešu sacensības, kas katru 
gadu notiek dažādās Somijas vietās. 
Sacensības tiek organizētas jūnija 
trešajā sestdienā, tās sākas pēc 
saulrieta un turpinās līdz svētdienas 
pusdienai. Pirmās Jukolas stafetes 
notika 1949. gadā. Sieviešu sacensības, 
ko sauc Venlas stafetes, pirmoreiz tika 
organizētas 1978. gadā.
Vīriešu stafetē piedalās septiņi 
dalībnieki, kuru distances garums ir 
no 7 līdz 15 km. Visas komandas startē 
kopējā startā pulksten 23.00. Uzvarētāju 
komandas finišē svētdien ap 6.00–7.00 
no rīta, pēdējās ierodas īsi pirms finiša 
slēgšanas 14.00. Sieviešu stafetēs 
piedalās četras dalībnieces.
Jukolas nosaukums ir ņemts no pirmā 
somu romāna “Septiņi brāļi”, ko Alekss 
Kivi sarakstīja 1870. gadā. Tas ir stāsts 
par septiņiem nebēdnīgiem bāreņiem – 
Juhanu, Tomasu, Apo, Simeonu, Timo, 
Lauri un Ero, kuri mitinājās mājā ar 
nosaukumu “Jukola”. Līdzās brāļu 
dēkām Kivi apraksta arī Somijas 
mežus un gleznaino dabu, un tieši tas 
rosināja sacensības veltīt šim romānam. 
Savukārt sieviešu stafete nosaukta 
romāna galvenās varones vārdā – Venla 
ir kaimiņu meitene, kuru bildināja pieci 
no septiņiem brāļiem, bet par sievu 
apņēma vecākais.

Autors pirms starta... ...un pēc finiša. Starta šāviena devējs.

Pilnmēness pirms saullēkta Jukolas nometnē. mazliet stindzina sals.
Skatītāji vēro stafetes tiešraidi. To nodrošina vairāk nekā demit  

Tv kameru visā distancē.

Ak, tad tāds šis mežs izskatās gaismā! Starts! 2000 jāņtārpiņu dodas mežā Jukolas stafetē.

TEkSTS: JURIS VAIDAKOVS
FOTO: EDGARS SPARĀNS, Jukola publicitātes foto

“TU TIKAI NeMī...! ATRODI 
pAReIzO “VILcIeNIņU” UN TURIeS 
LīDzI. BeT, jA Ne TAM SASTāVAM 
BūSI pIeKABINājIeS, TAD LūDz 
VISUS SVēTOS, LAI SApRASTU, 
KUR VISpāR ATRODIeS!” – 
Tā MANI MIeRINājA KāDS 
pIeReDzējIS ORIeNTIeRISTS, 
UzzINOT, KA pIRMO ReIzI MūŽā 
STARTēšU jUKOLAS STAfeTē. 
TURKLāT pIRMAjā eTApā, 
TURKLāT pIRMO ReIzI MūŽā 
ORIeNTēšOS NAKTī.
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Arī uz otro punktu izlemju iet nostāk no 
karavānas. Savā tempā, mani neviens netraucē, 
es nevienu netraucēju, varu ar skaidru galvu 
orientēties. Tā es, skaļi dziedādams (citi uz 
mani skatās kā uz ķertu), pa akmeņiem 
klumpačodams, bez pūlēm paņemu otro, trešo, 
ceturto kontrolpunktu. Ieeju ritmā – un diemžēl 
arī garumgarā „vilcieniņa” sastāvā. Priekšējie 
“vagoni” ir lēnāki par mani, bet šajos akmeņos 
un šaurajās ziloņtakās apdzīt ir grūti. Tā es 
nonāku līdz 6. punktam, apmierināts ar savu 
sniegumu un gandarīts, ka fi ziski jūtos patiešām 
labi. Pirms dzirdināšanas punkta nolemju ātrāk 
uzskriet, leģendā rādīts, ka marķējums, bet es, 
jefi ņš, kaut ko sadomājos. Marķējums beidzas 
negaidīti ātri, un es apjūku, jo neesmu precīzi 
sekojis līdzi. Un pēkšņi kā par spīti kļūst arī tumšs. 
Mēģinu noorientēties, taču notiek tas, par ko 
pieredzējušie kluba biedri brīdināja, – ja pats 
neskrien, tad aiz muguras esošie tevi ar varu 
aizstumj līdz punktam. Galvenais, lai aizstumtu 
līdz pareizajam. Man nepaveicās...
Attopos pie kontrolpunkta, kas nav manējais. 
Kur esmu? Tumšs, apvidus pilnīgi vienāds, 
bet kaut kur tepat ir mans punkts. Tagad es 
esmu tā aptrakusī skudra, kas izmisusi skraida 
šurpu turpu. Atrodu vienu punktu – ne tas, 
atrodu otru – arī ne tas. Vaicāju pie punktiem 
sastaptajiem, lai parāda kartē, kur esmu, taču 
viņi visi diemžēl ir tādas pašas skudras. Un 
te pēkšņi ieraugu vienu puisi “Siguldas taku” 
formā. Latvietis! Savējais! Izrādās mums abiem ir 
distance ar vienādiem izkliedes kontrolpunktiem, 
tāpēc sākam to nolādēto septīto (82.) punktu 
meklēt kopā. Nonākam pie stāvas klints, lejā 
redzama liela pļava, un beidzot pavisam skaidri 

nojaušam, kur mūsu kļūda – esam vazājušies 
100 m zemāk (vēlāk man izskaidroja manu 
problēmu – nu, nevajag kartē biezākas līnijas 
horizontāles uzskatīt par stāvākām vietām dabā).

DRAUGA PLEcS JEb LAMPIŅA IZGLĀbJ
Nu ko – kopā jautrāk. Abi, priecīgi par punkta 
atrašanu (tur atstājām vismaz kādas minūtes 
15), esam ieguvuši otro elpu un nesamies 
uz priekšu. Tikai tas ir pavisam grūti. Iemītās 
takas šauras, akmeņi lieli un slideni. Bez īpaši 
laikietilpīgiem aizķeršanās brīžiem atrodam 
nākamos sešus punktus, pa ceļam apdzenot, 
šķiet, simtiem konkurentu. Uz 14. punktu 
pieņemam, manuprāt, nepareizu lēmumu iet 
pa taisno. Varbūt vajadzēja iet apkārt pa ceļu, 
jo tad nebūtu jāšķērso tās daudzās klintis un 
akmeņi, kas etapā pavadīto laiku palielināja līdz 
bezgalībai. Turklāt tajā klinšukāpšanas jezgā 
mans siguldietis kaut kur pazūd.
Turpinu ceļu viens, bez kompanjona, līdz atkal 
satiekamies – kāds prieks un laime! Mazliet 
norokam 15. punktu, bet stimulē doma, ka 
līdz fi nišam vairs nav tālu. Atkal apdzenam un 
apdzenam lēnākos, šķiet, tik daudz konkurentu 
savā mūžā neesmu apdzinis. Un tad kādu brīdi 
mežā paliekam vieni. Pavisam nepierasti un 
mazliet pat neomulīgi. Laikam jau nākamais 
ir kārtējais izkliedes punkts, un uz mūsējo 
mēs esam vienīgie no visa tā bara, kurā bijām 
iekūlušies. Patiesībā visai savdabīga sajūta – 
lauzies viens (šoreiz gan divi) cauri tumšam, 
akmeņiem nosētam mežam, un kaut kur simts 
metrus sāņus ik pa laikam iespīdas lukturīšu 
gaismas un dzirdamas balsis.
Un te pēkšņi pēc 18. kontrolpunkta sākas 

pamatīga jezga –troksnis, it kā mežam cauri 
nestos briežu bars, un tālumā spīd gaismiņu 
jūklis. Kas tad nu? Pa iemīto taciņu mums pretī 
nesās puiši, kas nevis skrien, bet zemu lido pāri 
akmeņiem un klintīm. Izrādās, ka mežā jau 
devušies ātrāko komandu otrie etapi, kuriem 
distance ir pretējā virzienā. Tā nu mēs, ik pa 
laikam pamūkot malā un dodot ceļu profi em, 
tuvojamies fi nišam. Panākam somu pensionāru 
„vilcienu”, apdzenam, līdz ceļā uz 20. punktu 
tieši man astē iesēžas patiešām liels bars 
somu. Samulstu, ka nu esmu lokomotīve, taču 
neapjūku, jo nu skaidri zinu, kur esmu un kur ir 
nākamais punkts.
Atrodu pareizo taku, piemetu uz kompasa 
virzienu, nogriežos no takas un... Iestājas 
piķa melna tumsa. Manam pieres lukturim 
pietrūkusi duka. Tā nu es apmulsis stāvu, tikpat 
apmulsuši stāv manis vadītie somi, jo tikai viņu 
vadonis (tas ir, es) zina, kur atrodas, tikai neko 
neredz. Velns, ko darīt, jo pazudis ir arī mans 
siguldietis! Izrādās, ka viņš aizķēries „vilciena” 
pašās beigās. Mirkli pastāvam, somi izklīst kur 
kurais, un dodamies meklēt punktu. Izrādās, ka 
esmu mazliet pašāvis šķībi, taču ar siguldieša 
palīdzību to atrodam, sev aiz muguras atstājot 
piečakarēto “vilcienu”. Atlikuši vien divi punkti, 
bet ceļabiedrs mani tomēr neatstāj nelaimē. 
Viņš lēnām dodas pa priekšu, paiet pāris metru, 
apstājas un uzspīdina man gaismu, lai es 
varētu iet – jo šajos akmeņos un sūnās viens 
kļūmīgs solis, un trauma garantēta! Tā nu mēs 
lēnām, teju vai taustīdamies, nonākam līdz 
22. punktam, un mans siguldietis, uzsaucot: 
nu jau tu pats fi nišu redzi, pazūd tālēs.
Es tā arī neuzzinu, kā sauc manu varoni, jo viņa 
vārdu šajā stresā esmu aizmirsis. Bet nekas, 
esmu fi nišējis! Neesmu komandai sagādājis 
diskvalifi kāciju! Stāvu fi niša zonā, pilnmēness 
apspīdēts, un sajūsmā kliedzu! Un kā idiots 
pievēršu TV kameru uzmanību, mani sāk 
intervēt. Pieļauju, ka tiešraidē, ko vēroja tūkstoši, 
tas bija pats smieklīgākais moments – mana 
angļu valoda. “Esmu verī hapī! Mai fi rst Jukola! 
Iz gud fi niš! Super, vundebā!” Man intervētājs 
vēl kaut ko jautā, bet es vairs neko nedzirdu, jo 
eiforija dara savu.

ALUS AR VILŠANĀS PIEGARŠU
Dodos uz savējo nometni un gara acīm 
iztēlojos, ka mani sagaidīs kā varoni. Kā no 
kaujas pārnākušu. Ka mani suminās tāpat kā 
meitenes – malacis, esi labi nomauci savu 
etapu! Jo es taču tajā tumšajā mežā un klintīs 
tik daudz, tik daudz konkurentus apdzinu!
Aizeju līdz savējiem, bet tur kapa klusums. Ne 
gluži kapa, jo no dažām teltīm atskan sirsnīga 
krākšana. Mani neviens nesagaida, neviens 
nepaziņo manu rezultātu. Visi guļ savu etapu 
gaidās. Un man eiforija pazūd. Pēkšņi iestājas 

nežēlīgs aukstums un spēku izsīkums. Drebu tā, ka nevaru pat atkorķēt 
godam nopelnīto aliņu, kur nu vēl bučiem auklas atraisīt. Tumšs, jo man 
taču lukturītis izbeidzies. Kaut kā pārģērbjos, pamodinu tos, kuriem 
jātaisās uz saviem etapiem. Bet tik un tā nav neviena, ar ko padalīties 
iespaidos, savā priekā par paveikto.
Arī otrs alus gandarījumu nesniedz. Iet gulēt? Kaut kā uz miegu arī 
nevelk, lai arī ir pustrīs naktī. Kļūst ļoti mitrs, drēgns, un, šķiet, uznāk salna. 
Dodos uz sacensību centru. Nepažēloju naudiņu somu alutiņam (pats 
muļķis, ka no mājām tik maz paņēmu līdzi), apskatos rezultātus.
Ak, tavu vilšanos! No 1933 fi nišējušajiem es esmu 1853. vietā! Tad kas 
bija tie simti, kurus es visu laiku apdzinu? Kur tad viņi palika? Vai tiešām 
tas viss bijis māns? Un vispār, kā var 10.8 km distanci veikt divās stundās 
un 35 minūtēs, pirmajai vietai zaudējot pusotru stundu? Esmu patiešām 
vīlies. Un vilšanos vēl pastiprina tas, ka līdz ar saullēktu somi aizslēdz savu 
vienīgo alus dzirdinātavu!
Toties pēc rezultātiem noskaidroju, ka mans ceļabiedrs un glābējs bijis 
Māris Zindbergs. Māri, ja tu šo lasi, tad liels, liels tev paldies, ka nepameti 
mani grūtajā brīdī un tumsā. Labprāt tev paspiestu roku, un kopā ne tikai 
iedzertu alu, bet ietu arī izlūkos, tikai neatceros, kā tu izskaties. Jo bija 
taču tumšs! 
Vai es vēl kādreiz piedalīšos Jukolā? Jā! Par katru cenu neraušos, bet ar 
prieku vēlreiz izbaudīšu visu šo jezgu, šo sportisko skudrupūzni. Bet tikai 
ar vienu nosacījumu – ja man atkal ļaus skriet pirmajā etapā! Vai pēdējā. 
Jo es nekādi nespēju iedomāties, kā var pirms šāda starta mierīgi pagulēt 
un tad nakts vidū tādā pretīgā drēgnumā līst ārā no siltas telts, lai ietu 
uz startu gaidīt sava etapa maiņu un piķa tumsā doties mežā. Brrrrr. 

LATVIEŠI JUKOLĀ
Ik gadu Jukolas stafetes pulcē dalībniekus no visas pasaules, 
tostarp pasaulē labākos orientieristus un orientēšanās sporta 
zvaigznes.
Latvija Jukolā debitēja 1989. gadā, un komanda “Rīgas Dinamo” 
(J. Ģipslis, A. Grende, A. Ivbulis, A. Pirktiņš, H. Semelis, 
V. Ozoliņš, I. Žagars) izcīnīja 40. vietu, kas arī ir līdz šim labākais 
Latvijas komandas sasniegums. Bet pēdējā desmitgadē 
labāko rezultātu uzrādījusi OK “Ogre” komanda (E. Ustinovs, 
N. Neimanis, R. Kivlenieks, J. Sārs, J. Zamovskis, V. Reneslācis, 
A. Kivlenieks), kas 2016. gadā finišēja 92. vietā. “Ogre” no Latvijas 
komandām bija labākā arī pērn Kangasalā – 121. vieta.
Jāatzīmē, ka Latvijas spēcīgākie sportisti Jukolas un Venlas 
stafetēs pārstāv ārvalstu komandas. Veiksmīgākais bijis 
Jānis Ozoliņš, kurš 2001. gadā Somijas “TurunMetsänkävijät” 
komandas sastāvā izcīnīja otro vietu. Savukārt pērn šī kluba 
komanda, kurā startēja arī Mārtiņš Sirmais, Edgars Bertuks un 
Uldis Upītis, finišēja augstajā desmitajā vietā.
Venlas stafetē pērn Latvijas komanda no Ziemeļvidzemes 
orientēšanās centra, kurā startēja Anna Emīlija Suta, Laura 
Nīmante, Aija Denija Trēziņa un Līga Valdmane, finišēja 91. vietā, 
augstas vietas savu ārzemju klubu sastāvā izcīnīja arī vairākas 
Latvijas izlases sportistes – Sandrai Grosbergai astotā vieta 
Lietuvas kluba “IGTISA” sastāvā un 16. vieta Ingai Dambei 
“Paimion Rasti” komandā.

Saule jau uzaususi – otrās vietas, norvēģu kluba "IL Tyrving" finišs ar Šveices 
orientēšanās zvaigzni, daudzkārtējo pasaules un Eiropas čempionu matiasu 
kiburcu priekšgalā.      

Tā izskatās klasisks "vilciens". kāds skrien pa priekšu, pārējie pēdu pēdā seko.

Autora streipuļošanas maršruts.

Manuprāt, otrā, trešā un ceturtā etapa veicēji ir vai nu varoņi, vai maniaki. 
Un vispār mans ierosinājums organizatoriem – ļaut interesentiem izskriet 
savu distanci vēlreiz, bet dienas gaismā, bez tiem bariem, tūkstošiem 
lampiņu, n-tajiem vilcieniņiem un ziloņtakām. Jo man tik ļoti interesē 
noskaidrot, kā būtu tajā mežā uzvedies pie labas redzamības, bez stresa 
un adrenalīna, kas nomāc veselo saprātu. Un redzēt, kā vispār tas mežs 
izskatās, un kur es vispār pabiju! 

jUKOLA
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UzMANīBU – jAUNUMS!

Mežā starp čempioniem! 
Labākās sacensībās Latvijā
Tā DROšI VAR TeIKT pAR LATVIjAS KAUSA IzcīņU – ORIeNTēšANāS SAceNSīBU SēRIjU, KURā NOSKAIDRO 
GADA LABāKOS ORIeNTIeRISTUS. TāS IR AUGSTVēRTīGAS SAceNSīBAS, ATBILSTOšAS STARpTAUTISKAjIeM 
STANDARTIeM, UN pULcē ORIeNTIeRISTUS NO VISAS LATVIjAS, Kā ARī āRVALSTīM. 

Latvijas kausa izcīņas posmi ir arī Latvijas 
čempionāti, un šogad ieplānotas ap 
20 sacensībām, kas iekļautas Latvijas 
kausa izcīņas vērtējumā. Latvijas kausa 
izcīņas sacensības izceļas ar īpašu kvalitāti, 
atmosfēru, aizraujošiem sacensību apvidiem, 
interesantām distancēm, kas sniegs 
neaizmirstamu gandarījumu ikvienam 
orientieristam. Un nevajag baidīties no 
nosaukuma “Latvijas čempionāts” vai “Latvijas 
kauss” – šajās orientēšanās sacensībās var 
piedalīties jebkurš, atbilstoši savai vecuma 
grupai un spējām, jo dalībnieku ziņā nav 
nekādu ierobežojumu.
Var startēt vienā posmā, var piedalīties 
visās sacensībās, bet, lai ieņemtu vietu 
kopvērtējumā, dalībniekam jāpiedalās 
vismaz trijos posmos, kā arī jābūt reģistrētam 

LOF Orientieristu datu bāzē (ODB). Latvijas 
kausa vērtējumā tiek ņemti vērā dalībnieku 
individuālie rezultāti atsevišķi vīriešiem un 
sievietēm šādās vecuma grupās: 12, 14, 16, 
18, 20, 21E (elites grupas), 21A, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70, 75, 80. Sacensību organizatori 
nodrošina arī atklātās (OPEN) grupas, kurās 
iespējams startēt, piesakoties sacensību 
dienā uz vietas. 
Plašāku informāciju par Latvijas kausu varēs 
iegūt jaunizveidotā mājaslapā: www.lk.lof.lv
Patīkams jaunums ir arī tas, ka Latvijas kauss 
ieguvis lielisku atbalstītāju – uzņēmumu 
“Maxima Latvija”, kas sacensībās gādās par 
vērtīgām balvām. 

Iepazīstinām ar visiem Latvijas kausa 
sacensību posmiem.

RīGAS SPRINTS
29. augusts
Lieldienu balva, kas ierasts notika Lieldienās, ir tradīcijām bagātākās 
orientēšanās sprinta sacensības Latvijā un vienas no senākajām 
pasaulē, jo pirmo reizi tās notika jau 2002. gadā, kad sprints pat vēl 
nebija atzīta kā oficiāla orientēšanās disciplīna.
Šogad ārkārtas situācijas dēļ sacensības pārceltas uz vasaru un 
norisināsies ar nosaukumu „Rīgas sprints”, turklāt notiks pie Rīgas 
augstākās virsotnes - Dzegužkalna. Apvidū, kas pagājušajā vasarā 
pārbaudīja Pasaules veterānu čempionāta dalībnieku spēkus sprinta 
kvalifikācijā, atrodams gan Dzegužkalna parks, gan arī dažādie 
Iļģuciema dzīvojamie rajoni. Tieši apvidus dažādība un skriešanas un 
orientēšanās ātrumu pielāgošana tam būs galvenais izaicinājums 
sacensību dalībniekiem.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ar kluba „Taciņa” gādību 
paralēli sprintam notiks taku orientēšanās sacensības. Kopā ar taku 
orientieristiem šīs distances varēs veikt arī sprinta dalībnieki – pēc 
finiša orientēšanās sprinta distancē.

OK “ARONA” KAUSS 
4. un 5. jūlijs
Orientēšanās kluba “Arona” rīkotās sacensības risināsies jau 11. gadu, 
un tās parasti pulcē 300–400 dalībnieku. Šogad sacensības notiks 
vietā, kuru uzskata par vienu no lielākajiem Latvijas sporta centriem 
slēpošanā un biatlonā – Smeceres silā. 
Šajā vietā regulāri notiek Latvijas un pasaules mēroga sacensības 
dažādos sporta veidos – orientēšanās ar slēpēm, slēpošanā, 
biatlonā, rollerslēpošana, BMX, motokrosā, enduro krosā, longbordā, 
velobraukšanā, skriešanā u.c. Orientēšanās skrējiena dalībniekiem 
gan šī vieta nav tik pazīstama, kā varētu domāt, jo pēdējās Latvijas 
mēroga sacensības bija 2013. gadā, kad notika Latvijas nakts 
orientēšanās čempionāts. Dažādie sporta veidi arī rada unikālu 
orientēšanās vidi, jo nāksies šķērsot slēpošanas, BMX un motokrosa 
trases. Ziemas orientēšanās daudzviet radījusi ļoti blīvu ceļu un taciņu 
tīklu, kas noteikti daudziem radīs grūtības ātri tikt galā ar sarežģīto 
ceļu sistēmas tīklu. Apvidū esošie lielie kalni kombinācijā ar dažādas 
caurejamības mežiem un ceļiem liks daudzviet pieņemt grūtus 
lēmumus par labāko ceļa izvēli.
Šogad Aronas kausa izcīņas laikā sacensību centrā (iepriekš 
piesakoties) iespējamas dažādas papildu aktivitātes – velonoma, 
šaušana ar biatlona ieročiem, trošu nobraucieni, pirtis.

KURZEMES PAVASARIS UN KURZEMES PAVASARA SPRINTS
24. un 25. oktobris
Līdz šim bija ierasts, ka orientēšanās sezona Latvijā pavisam nopietni 
sākas aprīļa pirmajā nedēļas nogalē ar aizraujošām sacensībām 
Kurzemes pusē – „Kurzemes pavasari”. Taču šogad korona vīrusa dēļ 
valstī ieviestā ārkārtas situācija ieviesa arī izmaiņas Latvijas kausa 
izcīņas sacensību kalendārā.
Un tas nozīmē, ka „Kurzemes pavasaris” nevis atklās, bet noslēgs 
orientēšanās sezonu Latvijā! Šīs sacensības, kas iekļautas ne tikai 
Latvijas kausa izcīņā, bet arī ieguvušas Pasaules ranga (WRE) statusu 
(tas nozīmē, ka tajās elites sportisti var krāt sev tik vērtīgos pasaules 
ranga punktus) pārceltas uz oktobra beigām (cerams, ka Covid-19 tad 
nebūs parūpējies par jauniem pārsteigumiem). 
 „Kurzemes pavasaris” ik gadu pulcē ap 800 orientieristiem no 
Latvijas un ārvalstīm. Šogad sacensības notiks Auces pusē pie 
Ružas ezera, jaukta tipa mežu apvidū ar izteiktām reljefa formām un 
mikroreljefu. Savukārt sprinta sacensības notiks Auces pilsētā, kas 
ir tūristu iecienīta Vecauces pils dēļ, kas ir viens no populārākajiem 
historicisma stila arhitektūras pieminekļiem Latvijā.

ZIEMEļU DIVDIENAS 
26. un 27. septembris
Sacensības rīko orientēšanās klubs „Kāpa”, un tās parasti notiek 
pavasarī Pierīgas mežos – Carnikavas, Ādažu un Saulkrastu novados. 
Pirmo reizi „Ziemeļu divdienas” bija 2006. gada maijā, kad tās tika 
aizvadītas Lilastes apkārtnē. Kopš tā laika, sacensības notikušas katru 
gadu, un šogad šī būs jau 14. reize. Tikai šogad „Ziemeļu divdienas” 
pārceltas uz rudeni un orientieristus gaidīs Kalngales aizraujošie 
piejūras meži.

O-KROSA DISTANcE TAKU 
SKRēJēJIEM
Ar šo gadu Latvijas čempionātos tiks ieviesta 
Īpaša distance orientēšanās iesācējiem – 
Zaļā distance jeb Orientēšanās kross.
Tā ir distance bez marķējuma, kas domāta 
taku skrējējiem un bērniem. Tā ierīkota 
pa līnijveida orientieriem (takām, stigām, 
ceļiem un grāvjiem) ar viegli pamanāmiem 
kontrolpunktiem. Šī distance būs kā saldais 
ēdiens tieši tiem, kuri vēlas izmēģināt 
orientēšanās skrējienu, jo tiks nodrošināts 
instruktors, kurš sniegs padomus par 
orientēšanās pamatprincipiem.
Atliek vien ierasties sacensību norises 
vietā, par simbolisku samaksu pieteikties 
startam un doties mežā!



Nr. Datums Nosaukums Klubs Vieta
1. 14.06.20 Daugavas kauss OK Ogre Ķegums
2. 4.-5.07.20 OK Arona kauss OK  Arona Madona
3. 19.07.20 LČ garā LOF, OK Arona Pļaviņas
4. 1.-2.08.20 LČ Sprintā un sprinta stafetē LOF, OK ZVOC Valmiera
5. 8.08.20 Ozona stafetes Siguldas takas Sigulda
6. 15.-16.08.20 Siguldas kauss Siguldas takas Līgatne
7. 22-23.08.20 Mazā balva OK Azimuts Smiltene
8. 29.08.20 Lieldienu balva (Rīgas sprints) OK Ozons Rīga
9. 5.-06.09.20 LČ vidējā un stafetē LOF, OK Kāpa Carnikava

10. 13.09.20 LČ Maratonā LOF, OK Ziemeļkurzeme Talsi
11. 19.-20.09.20 Cēsu rudens un Cēsu stafetes OK Meridiāns Cēsis
12. 26.-27.09.20 Ziemeļu divdienas OK Kāpa Kalngale
13. 3.10.20 Siguldas rudens Siguldas takas Sigulda
14. 10.10.20 LČ nakts OK Mežmalas Lubāna
15. 11.10.20 Mežmalu kauss OK Mežmalas Lubāna
16. 24.-25.10.20 Kurzemes pavasaris OK Saldus Auce
17. 24.10.20 Kurzemes pavasara sprints OK Saldus Auce

LATVIJAS čEMPIONĀTS GARAJĀ DISTANcē
19. jūlijs
Garā jeb klasiskā distance ir vissenākā orientēšanās sporta distance, un 
arī Latvijas čempionu godalgas tajā tiek sadalītas jau kopš 20. gadsimta 
60. gadu sākuma. Sacensības ir norisinājušās visos Latvijas novados, un 
gandrīz vienmēr tās tiek aizvadītas jaunā kartē. 
Šogad Latvijas čempionāta medaļas orientēšanās klasikā tiks sadalītas 
Pļaviņu novada sporta bāzes “Jankas – Jaujas” apkārtnē, kur ir jauktu 
koku mežs ar dažāda lieluma reljefa formām ar maksimālo augstumu 
starpību – 50 metri. 
Pļaviņu novads orientieristiem ir sen pazīstams, jo pirmo reizi Latvijas 
čempionāts garajā distancē notika 1979. gadā, 1990. gadā te notika 
PSRS čempionāts, bet 1991. gadā – pasaules studentu čempionāts. 

SIGULDAS KAUSS
15. un 16. augusts
Katru gadu Siguldas kauss piedāvā jaunus 
un orientēšanās sportam ilgi neizmantotus 
apvidus, un šoreiz Gunārs Dukšte ir 
kartējis pavisam jaunu, ļoti aizraujošu 
un sarežģītu vietu – Gaujas kreisā krasta 
nogāzi, kurā nekad iepriekš nav notikušas 
orientēšanās sacensības. Apvidū ir Gaujas 
senlejas gravas ar neskaitāmiem gravu 
atzariem, iespaidīgiem klinšu kanjoniem, 
necaurejamām jaunaudzēm, gaišo ātri 
skrienamo mežu un daudzveidīgu augu 
faunu.
Sacensību centrs būs Gančausku 
“Bundzeniekos”, kur pirmajā dienā būs 
starts vidējā distancē, otrajā dienā – garajā 
distancē.

Siguldas Kauss
2020
BUNDZENIEKI-
GANČAUSKAS
1 5 - 1 6 . A U G U S T S
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LATVIJAS čEMPIONĀTS VIDēJĀ DISTANcē UN STAFETē
5. un 6. septembris
Vidējā jeb saīsinātā distance ir apmēram uz pusi īsāka nekā garā 
distance, taču tehniski daudz sarežģītāka un parasti notiek apvidos ar 
daudzām detaļām. Latvijas čempionāts vidējā distancē parasti pulcē 
ap 700 dalībnieku, no kuriem lielākā daļa startē arī Latvijas čempionātā 
stafetē. Stafetēs piedalās komandas pa trīs dalībniekiem katrā, un 
pirmajā etapā dalībnieki dodas distancē ar kopējo startu, tāpēc tiek 
lietota izkliedes sistēma un vienas grupas dalībniekiem distances var 
nedaudz atšķirties.
Šogad Latvijas čempionāts vidējā distancē un stafetē notiks Carnikavā pie gleznainajiem 
Garezeriem, kas Latvijas orientieristiem ir labi pazīstams, bet sen neskriets apvidus – 
izņēmums vien ir aizvadītā gada pasaules veterānu čempionāts, kur Garezeru mežos tika 
izcīnītas medaļas garajā distancē.MAZĀ bALVA

22. un 23. augusts
Šīm Smiltenes apkārtnē rīkotajām 
sacensībām šogad tiek svinēta 
45. gadadiena, bet, sākot ar 2001. gadu, 
Mazā balva ir Latvijas kausa statusā.
Smiltenes pusē ir unikāli un daudzveidīgi 
meži. Piemēram, viens no Baltijas 
cienījamākiem orientieristiem igaunis 
Sikstens Silds, piedaloties “Azimuta” seriāla 
kārtā, atzina, ka Ķeņģu meža apvidus ir 
augstas klases sacensību cienīgs. 
Šogad Mazās balvas centrs ir plānots 
turpat, kur pērn – pie Avotu dīķiem 
Launkalnes pagastā, tikai distances 
vedīs citā virzienā. Apvidus ir Vidzemes 
augstienes ziemeļdaļas – Mežoles 
pauguraines daļa, kas ir nozīmīga boreālo 
un purvaino mežu, kā arī dažāda tipa 
purvu izplatības vieta, kur sastopamas 
retas un aizsargājamas augu sugas. Lielākā 
apvidus daļa ir Mežoles dabas lieguma 
teritorija ar ierobežotu mežizstrādes 
klātbūtni. Mežoles paugurainē 
izveidojušās savdabīgas sarežģītas reljefa 
formas un absolūtais augstums sasniedz 
240 metru virs jūras līmeņa.

LATVIJAS čEMPIONĀTS SPRINTĀ UN SPRINTA STAFETē
1. un 2. augusts
Sprints ir ātrākā un īsākā no visām orientēšanās distancēm, un sacensības parasti notiek 
pilsētvidē. Pirmās Latvijas čempionāta godalgas sprintā tajā tika sadalītas vien 2001. gadā, 
bet sprinta stafete pirmoreiz pasaules un Latvijas čempionāta programmā tika iekļauta 2014. 
gadā. Pasaules mērogā komandā parasti startē četri dalībnieki – divas sievietes un divi vīrieši, 
taču Latvijā komandā ir trīs dalībnieki, no kuriem vismaz viena sieviete.
Šogad čempionu tituli tiks sadalīti Valmierā, kur 2016. gadā notika sprinta sacensības Latvijas 
Jauniešu olimpiādē. Sprinta stafetes teritorijā atrodas Ģīmes dzirnavas, kurās 1863. gadā 
dzimis komponists Jāzeps Vītols, bet sacensību centrs atradīsies pie Valsts ģimnāzijas, vairāk 
nekā 100 gadu senās ēkas, kas glabā daudzus stāstus un noslēpumus.

OZONA čEMPIONĀTS 
8. augusts
Ozona (iepriekš arī Rīgas) čempionāts 
jau daudzus gadus ir neatņemama 
Latvijas Kausa un Latvijas stafešu kausa 
izcīņas sastāvdaļa, kuru pamatvērtības 
ir dažādu un jaunu apvidu un 
izaicinājumu piedāvāšana sacensību 
dalībniekiem. Stafešu sacensības 
izcelsies interesantu taktisko cīņu 
ar dažāda garuma stafešu etapiem, 
skatītāju klātbūtni publiskajos 
kontrolpunktos, kā arī plānojumu, kas 
ļauj notikt dramatiskiem un negaidītiem 
pavērsieniem. Tas viss norisināsies 
ātrajā un skriešanai patīkamajā Vangažu 
mežā, kur pirms gada sacentāmies 
individuālajās sacensībās.

Ozona čempionātā tiek 
pasniegta speciālbalva – 
melnā stārķa statuete. 
Tā tiek piešķirta 
kādam orientēšanās 
klubam par nopelniem 
orientēšanās dzīves 
stiprināšanā. Pirms 
gada to par teicamām 
organizatoriskajām 
spējām saņēma Ok 
“Ziemeļkurzeme”.

LATVIJAS čEMPIONĀTS MARATONĀ
13. septembris
Maratons ir pati garākā orientēšanās distance, kas prasa labu fizisko 
izturību un kur spēcīgākajās grupās dalībnieki distancē pavada pat 
vairāk nekā divas stundas. 
Šoreiz čempionāts notiks Talsu pusē, Sukturu–Stūrīšu apkārtnē, 
kur 2017. gadā notika “Kurzemes pavasaris”. Sacensību apvidū, kas 
izceļas ar Talsu pauguraines iespaidīgajām reljefa formām, atrodas 
gleznainais Sirdsezers, kas paslēpies Āžu kalna un Milzu kalna pakājē. 
Vietu starp Sirdsezeru un Milzu kalnu dēvē par Vīnleju, jo te Kurzemes 
hercogistes laikos bijuši vīna dārzi. Turpat pie sacensību centra, stāvā 
un ainaviski skaistā paugurā meklējams arī komponista Ludviga van 
Bēthovena labākā drauga Karla Amendas kaps.

“cēSU RUDENS” UN cēSU STAFETES
19. un 20. septembris
Vienas no senākajām un tradicionālajām rudens orientēšanās 
sacensībām notiks jau 53. reizi, un tajās parasti piedalās līdz 
700 dalībnieku no visas Latvijas un kaimiņvalstīm, bet stafetēs 
komandu skaits ir ap 100. Šogad “Cēsu rudens” notiks pie Driškina 
ezera, Pārgaujas novadā. Iepriekšējo reizi šajā apvidū “Cēsu rudens” 
bija 2005. gadā. Apvidus interesants, nav tik lielu kalnu kā pie Gaujas 
krastiem, bet savi izaicinājumi būs tāpat.

TICKLESS HUMAN, HUNTER, BABY, PET un MINI meklē 
lielākajos zooveikalos un veterinārajās klīnikās. Vairāk 

informācijas meklē TICKLESS.COM

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasīt pievienoto lietošanas 
instrukciju. Izplatītājs un reklāmdevējs SIA Magnum Veterinārija.

Ērču atbaidīšanas tehnoloģija ir rūpīgi 
pārbaudīta. Tās efektivitāte ir pierādīta 
klīniskā pētījumā, kas veikts Kamerino 
Universitātes Medicīniskās mikrobioloģijas 
un infekcijas slimību laboratorijā, Itālijā. 

ULTR ASK AŅAS ĒRČU PROFIL AKSE

Ierīce izstaro ultraskaņas impulsus, kas cilvēkiem, 
suņiem vai citiem dzīvniekiem nav pamanāmi, bet 
dezorientē ērces, liekot tām attālināties no ierīces.

Ērču atbaidīšanas tehnoloģija ir rūpīgi 
pārbaudīta. Tās efektivitāte ir pierādīta 
klīniskā pētījumā, kas veikts Kamerino 
Universitātes Medicīniskās mikrobioloģijas 
un infekcijas slimību laboratorijā, Itālijā. 

ULTR ASK AŅAS ĒRČU PROFIL AKSEULTR ASK AŅAS ĒRČU PROFIL AKSEULTR ASK AŅAS ĒRČU PROFIL AKSEULTR ASK AŅAS ĒRČU PROFIL AKSE

Ierīce izstaro ultraskaņas impulsus, kas cilvēkiem, Ierīce izstaro ultraskaņas impulsus, kas cilvēkiem, 
suņiem vai citiem dzīvniekiem nav pamanāmi, bet suņiem vai citiem dzīvniekiem nav pamanāmi, bet suņiem vai citiem dzīvniekiem nav pamanāmi, bet 
dezorientē ērces, liekot tām attālināties no ierīces.dezorientē ērces, liekot tām attālināties no ierīces.dezorientē ērces, liekot tām attālināties no ierīces.
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“SIGULDAS RUDENS”
3. oktobris
“Siguldas rudens” ir vienas no retajām orientēšanās sacensībām 
Latvijā, kas notiek ar kopējo startu. Tas sportistiem prasa lielu 
koncentrēšanos, taktisko cīņu un labu fi zisko sagatavotību. Parasti 
uz starta stājas ap 350 orientieristu. Šogad sacensības norisināsies 
Gūtmaņalas apkārtnē, Vikmestes gravā. Šajā apvidū lielas sacensības 
nav notikušas vairāk nekā 20 gadus. Aicinām izbaudīt īpašas sajūtas 
sacensībās ar kopējo startu, kas Siguldā vienmēr norisinās zelta 
rudens laikā.

“MEžMALU KAUSS 2020”
11. oktobris
Nākamajā dienā, uzreiz pēc Latvijas čempionāta nakts orientēšanā s, 
šā gada Latvijas kausa izcīņā debitēs “Mežmalu kauss”, kas notiks 
Rēzeknes novadā pie Teirumnieku purva. 
Orientēšanās klubs “Mežmalas” 2019. gadā pēc 16 gadu pārtraukuma 
atjaunoja sacensību seriālu “Apvārsnis”, piedāvājot dalībniekiem 

pilnīgi jaunas kartes un apvidus. Sperot soli uz priekšu, klubs šogad 
debitē Latvijas kausa posma sacensību rīkošanā, un nolemts Latvijas 
orientieristiem parādīt unikālo Lubānas ezera apkārtni, rīkojot 
Latvijas kausa posmu vēl nebijušā vietā. Karti sagatavos viens no 
pieredzējušākajiem Latvijas orientēšanās kartogrāfi em Pēteris 
Blumbergs, par distanču plānošanu rūpēsies Alvis Reinsons.

LATVIJAS čEMPIONĀTS NAKTS ORIENTēŠANĀS SPORTĀ
10. oktobris
Nakts orientēšanās no klasiskās orientēšanās atšķiras vienīgi ar to, ka 
tā notiek tumsā un dalībnieki mežā dodas ar lampiņām uz galvas. 
Šoreiz Latvijas čempionāts iecerēts Lubānas ezera apkārtnē, kur 
līdz šim orientēšanās sacensības nav notikušas. Sacensību centrs 
atradīsies tūrisma centrā “Bāka”, kur tuvumā ir arī vairāki interesanti 
dabas un vēstures objekti, kā Vilkupurvs, Īdeņa pilskalns, dabas 
liegums Lubānas mitrājs un citi.
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jA 2020. GADS LIeGS LepOTIeS AR pANāKUMIeM pASAULeS ARēNāS, 
jO zINāMU IeMeSLU Dēļ STARpTAUTISKA MēROGA SAceNSīBAS 
NeNOTIeK (GAN pLāNOTAIS pASAULeS čeMpIONāTS SpRINTā, GAN 
eIROpAS čeMpIONāTS MeŽA DISTANcēS pāRceLTS Uz 2022. GADU),
TAD 2019. GADS LATVIjAS ORIeNTIeRISTIeM BIjA SeKMīGS.

Latvijas jauniešu izlase sekmīgi startēja 
Baltijas junioru kausā - septiņas izcīnītas 
godalgas, tostarp jauktajās stafetēs.

LATvIJA pASAULē

2019. gads Latvijas orientieristiem 

panākumiem bagāts

  PASAULES čEMPIONĀTS
Pasaules čempionātā Norvēģijā stafetēs 
Latvijas izlases vīriešu komanda izcīnīja 
9. vietu, bet sievietes ierindojās 13.vietā. No 
Latvijas sportistiem labāko rezultātu vidējā 
distancē uzrādīja Rūdolfs Zērnis, kurš izcīnīja 
17. vietu, savukārt Sandra Grosberga finišēja 
24. vietā. 

  PASAULES KAUSS
Pasaules kausa pirmajā posmā Somijā Rūdolfs 
Zērnis vidējā distancē ieņēma augsto 21. vietu 
vairāk nekā 130 dalībnieku konkurencē.Šveicē 
notiekošajāPasaules kausa trešajā posmā 
Rūdolfs Zērnis sasniedza jaunu karjeras 
rekordu vidējā distancē, finišējot 15. vietā, 
savukārt Sandrai Grosbergai 17. vieta jaunajā 
knock-out sprinta formātā.

  bALTIJAS čEMPIONĀTS
25. un 26. maijā Igaunijas dienvidos notika 
2019. gada Baltijas čempionāts garajā distancē 
un stafetē. Latvijas izlasei septiņas zelta, 
četras sudraba un četras bronzas godalgas, 
bet valstu kopvērtējumā trešā vieta. 
Garajā distancē čempionu tituli Dāvim 
Šolmanim (M18), Ilgvaram Caunem (M20), 
Anetei Strautai (W14), Aigai Irbei Blūmai (W16), 
Elzai Ķuzei (W18) un Magdai Ciglei (W20). 
Sudraba godalga Kārlim Neimanim (M18), 
bet bronza Dāvim Vintišam (M14), Matīsam 
Saulītem (M16), Nilam Ciglim (M18) un Laurai 
Vīķei dāmu elites grupā. Savukārt vīriem elites 
grupā labākais starp latviešiem bija Artūrs 

godalgām – garajā distancē trīs, bet vidējā 
distancē četras medaļas,kuru vidū arī trīs zelta.
Garajā distancē sudrabs un bronza attiecīgi 
Elzai Ķuzei un Kristīnei Brunerei, savukārt 
jaunāko meiteņu konkurencē skolu vērtējumā 
sudraba godalga Agnesei Jaunmuktānei. 
Vidējā distancē uzvaras Dāvim Šolmanim, 
Emīlam Lazdānam un Elzai Ķuzei, bet sudrabs 
Agnesei Jaunmuktānei.

  EIROPAS JAUNIEŠU čEMPIONĀTS
No 28. līdz 30. jūnijam Grodņas pilsētas 
apkārtnē Baltkrievijā risinājās Eiropas 
jauniešu čempionāts (EYOC), kur 16 sportistu 
sastāvā startēja arī Latvijas jauniešu izlase. 
Vēsturisks panākums W18 grupā Elzai Ķuzei, 
kura izcīnīja Latvijas pirmo individuālo EYOC 
godalgu meiteņu konkurencē garajā distancē. 
Elzai Ķuzei – sudrabs, bet Aigai Irbei Blūmai 
W16 grupā astotā vieta.

  bALTIJAS JUNIORU KAUSS
Latvijas jauniešu izlase sekmīgi startēja 
Baltijas junioru kausā, kas oktobrī notika 
Siguldā. Latvijai kopā septiņas godalgas– 
divas jauktajā komandu stafetē un piecas 
individuālajās distancēs. Stafetēs Latvijas 
komanda ieņēma 2. vietu aiz zviedriem. 
Garajā distancē zelta medaļu izcīnīja Signe 
Sirmā (W20), W18 grupā sudraba godalga 
Elzai Ķuzei un bronza Aijai Denijai Trēziņai, 
W16 grupā otrā vieta Aigai Irbei Blūmai, 
M16 grupā otrā vieta Matīsam Saulītem.

  VELO ORIENTēŠANĀS
Priecē velo orientierista Andra Sarksņas 
panākumi. Pasaules junioru čempionāta 
sprinta distancē izcīnīta augstā 7. vieta, bet 
vidējā distancē ieņemta 11.vieta, savukārt 
Pasaules kausa posmā un Eiropas čempionātā 
junioriem velo orientēšanās sportā Vācijā 
garajā distancē Andris Sarksņa ieņēma augsto 
16. vietu. 

  PASAULES čEMPIONĀTS TAKU 
ORIENTēŠANĀS SPORTĀ
Portugālē aizvadītajā pasaules čempionātā 
taku orientēšanās sportā Latvijas izlases 
dalībniece Laura Elīza Lapiņa ierindojās 
23. vietā, bet Guntars Mankus –26. vietā. 
Paralimpiskajā grupā augstā 13. vieta Guntim 
Jakubovskim. Arī stafetēs paralimpiskajā 
konkurencē Latvijas komandai augstā 5. vieta. 

  PASAULES čEMPIONĀTS 
ORIENTēŠANĀS AR SLēPēM
Zviedrijas ziemeļu pilsētā Pīteo notikušajā 
pasaules čempionātā orientēšanās sportā ar 
slēpēm Nauris Raize vidējā distancē uzrādīja 
labāko rezultātu starp latviešiem, finišējot 
19. vietā, savukārt stafetē vīru komandai 
10. vieta.

  PASAULES VETERĀNU čEMPIONĀTS
Pasaules veterānu čempionātā, kas notika 
Pierīgas mežos, Latvijai 13 medaļas (par 
WMOC 2019 lasiet šajā žurnālā). 

Pauliņš, kuram līdz bronzai pietrūka vien 
divdesmit sekundes. 
Stafetes sacensībās zelta godalgu izcīnīja 
Kristīne Brunere, Aija Denija Trēziņa un 
Elza Ķuze (W20). Vicečempionu tituls vīru 
elitē Jānim Tamužam, Artūram Pauliņam un 
Rūdolfam Zērnim, sudrabs arī jauniešu un 
junioru grupās Artemam Babinam, Emīlam 
Lazdānam, Matīsam Saulītem (M16) un 
Paulam Alberingam, Fricim Spektoram, 
Ilgvaram Caunem (M20).

  EIROPAS čEMPIONĀTS STUDENTIEM
Pirmajā Eiropas čempionātā orientēšanās 
sportā studentiem, kas risinājās Čehijā, ar 
divām izcīnītajām medaļām var lepoties Līga 
Valdmane – sudrabs vidējā distancē, savukārt 
sprinta stafetē dāmām, startējot kopā ar 
Elizabeti Blūmentāli, izcīnīta bronzas medaļa.

  PASAULES KARAVīRU SPēLES
7. Pasaules karavīru sporta spēlēs Ķīnā garajā 
distancē lielisku sniegumu demonstrēja 
Artūrs Pauliņš, ierindojoties augstajā 
11. vietā. Arī Edgaram Bertukam vieta labāko 
divdesmitniekā – 17. ātrākais rezultāts, bet 
sievietē 12. vieta Laurai Vīķei. Vidējā distancē 
augsto 10. vietu izcīnīja Laura Vīķe, 15. vietā 
Kristīne Bertuka. 

  PASAULES SKOLēNU čEMPIONĀTS
Šīs sacensības notika no 29. aprīļa līdz 
5. maijam Otepē, Igaunijā,un Latvijas jaunie 
orientieristi mājup devās ar septiņām 
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UzņēMUMS “MAXIMA LATVIjA” IR AKTīVI 
IeSAISTījIeS LATVIjAS SpORTA ATTīSTīBā, UN 
NU “MAXIMA LATVIjA” SADARBOjAS ARī AR 
LATVIjAS ORIeNTēšANāS feDeRācIjU, ATBALSTOT 
ORIeNTēšANāS SpORTU. INTeRVIjā “ORIeNTIeRIM” 
UzņēMUMS UzSVeR, KA SpORTS UN VeSeLīGS 
DzīVeSVeIDS IR SABIeDRīBAS NāKOTNe.

Kādēļ “Maxima Latvija” iesaistījusies Latvijas sporta attīstības 
atbalstīšanā?
Sporta atbalsts Latvijā kļūst aizvien būtiskāks uzņēmēju vidū, un 
tam pievēršas daudzi jauni uzņēmumi, savukārt “Maxima Latvija” ar 
sporta atbalstu nodarbojas jau vairākus gadus. Ģimenes vēsturiski 
ir uzņēmuma galvenais klients, un, palīdzot attīstīt dažādus sporta 
veidus, tiek atbalstīti bērni, viņu ģimenes, attiecīgais sporta veids 
Latvijā un arī apkaime, kurā cilvēki dzīvo. Paturam prātā, ka sabiedrības 
nākotnei nozīmīgākais ir veselīgs dzīvesveids visās tā izpausmēs – 
aktīvi sportojot, veselīgi ēdot un atrodoties pie dabas. Aptvert lielāku 
valsts daļu un tādējādi pēc iespējas vairāk attīstot sportu visā Latvijā, 
palīdz noslēgtās sadarbības ar dažādām sporta organizācijām, 
piemēram, Latvijas Vieglatlētikas savienību un Latvijas Hokeja 
federāciju. Savukārt šogad esam priecīgi paplašināt sadarbību arī ar 
Latvijas Orientēšanās federāciju, atbalstot Latvijas kausu un Latvijas 
skolu orientēšanās kausu.

Kādi atbalsta projekti tiek realizēti? 
Viena no lietām, kas cieši vieno “Maxima Latvija” un Latvijas 
Vieglatlētikas savienību (LVS), ir rūpes par to, lai mazo sportistu lielie 
sapņi nebūtu tik neaizsniedzami, kā sākotnēji šķiet. Mums ir svarīgi, ka 
reiz piepildītos kāda bērna viskvēlākais sapnis par tālāk aizmesto šķēpu 
vai augstāko un tālāko lidojumu tāllēkšanas bedrē. Tieši tādēļ 2018. 
gadā kopā ar LVS un Latvijas Sporta federāciju padomi “Maxima Latvija” 
ieviesa Latvijā jaunu un inovatīvu bērnu vispārējās fi ziskās attīstības 
programmu “Bērnu vieglatlētika”, kura bērniem saprotamā veidā ar 
īpaša inventāra palīdzību iemāca vieglatlētikas pamatdisciplīnas – 
skriešanu, lēkšanu un mešanu. Iegūtās iemaņas bērniem tālākajā dzīvē 
noderēs ikvienā sporta veidā, ar kuru bērns izvēlēsies nodarboties. 
Šobrīd Latvijā programma norisinās jau otro gadu, un ir redzama 
aizvien lielāka atsaucība un interese gan no bērnu, gan viņu pedagogu 
un treneru puses. Šajā sezonā, programmai paplašinoties, tajā kopā ar 
2. klašu skolēniem aicināti piedalīties arī vispārizglītojošo skolu 3. klašu 
audzēkņi, tādējādi janvārī reģionālajos posmos dalībnieku kopskaits 
pārsniedza 1100 skolēnu no 60 Latvijas skolām.

Pieminējāt arī hokeju – kas realizēts tā attīstības atbalstam?
“Maxima Latvija” un Latvijas Hokeja federācijas (LHF) kopprojektā jauno 
hokeja vārtsargu atbalsta programmā uzņēmums 20 hokeja skolām 
visā Latvijā dāvināja pilnu vārtsarga ekipējumu ar kājsargiem, ķiveri, 
cimdiem, nūju, slidām un visu pārējo ekipējumu, kas nepieciešams, 
trenējoties vārtsarga pozīcijā. Vārtsarga ekipējums ir pats dārgākais 
hokeja komandā, tāpēc šāds atbalsts ļauj mazajiem hokejistiem 
treniņos izmēģināt savas vārtsarga prasmes, bet treneriem – iespēju 

Ieguldījums sportā un aktīvā dzīvesveidā
ir “Maxima” ieguldījums Latvijas nākotnē

"maxima Latvija" valdes loceklis Jānis vanags ar jaunajiem riteņbraucējiem.

laikus pamanīt jaunos talantus, kas nākotnē var izaugt par irbēm, 
skudrām un merzļikiniem. Ekipējuma komplekti tika dāvināti sporta 
skolām Brocēnos, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Mārupē, Ogrē, Olainē, 
Ozolniekos, Rīgā, Talsos, Tukumā, Valmierā un Ventspilī.
Tas ir jau otrais “Maxima” un LHF sadarbības projekts. Pirmais sākās 
pirms vairāk nekā gada, pusēm vienojoties par jauna turnīra “Maxima 
Superkauss” rīkošanu bērnu un jauniešu komandām, sacensības 
rīkojot visās vecuma grupās no U–9 līdz U–17 vecumam. Tajās pirmajā 
Superkausa sezonā piedalījās aptuveni 2500 bērnu un jauniešu 
102 komandās no 13 reģioniem (Brocēnu, Daugavpils, Jelgavas, 
Jūrmalas, Liepājas, Mārupes, Ogres, Ozolnieku, Rīgas, Talsu, Tukuma, 
Valmieras un Ventspils). 
Mēs iestājamies par veselīga dzīvesveida kultūru Latvijā un vēlamies 
redzēt aktīvus, veselus bērnus ar bagātīgu interešu loku. Tādēļ vēlamies 
Latvijā populārāko sporta veidu hokeju padarīt pieejamāku arī 
mazajiem sportistiem.

Kādus sporta veidus vēl atbalsta “Maxima Latvija”?
Divu gadu laikā hokejs un vieglatlētika ar projektu “Bērnu 
vieglatlētika” ir pamanāmākie sporta veidi, kuros investējusi “Maxima”. 
Atbalstīts tiek arī ielu sports – “Ghetto Games”, riteņbraukšana 
(“Ģimeņu brauciens” Rīgas velomaratonā), bērnu sporta nometnes, 
turnīri pludmales volejbolā un citi pasākumi. Gadā sporta atbalsta 
programmās un veselīga dzīvesveida popularizēšanā “Maxima Latvija” 
investē vairāk nekā 500 000 eiro. Ar šiem projektiem uzņēmumā vidēji 
nodarbojas vien desmit cilvēki, vajadzības gadījumā piesaistot citus 
kolēģus, taču gadā atbalstu sportam izjūt vairāki desmiti tūkstoši 
cilvēku Latvijā. Atbalsts sporta aktivitātēm pieaug ar katru gadu, 
taču biznesa uzņēmumam jādomā arī par savu ikdienas darbību. 
Mums būs liels prieks, ja pēc 10–15 gadiem mūsu atbalsts būs 
palīdzējis kādam latvietim kļūt par pasaules mēroga atlētu. Taču 
mēs priecāsimies arī tad, ja tas nebūs noticis, bet kāds būs kļuvis par 
sportisku cilvēku, kurš piekopj veselīgu dzīvesveidu un ar kuru mums 
būs ilgstoša partnerība.  
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NAUDA TIKS IZLIETOTA LATVIJAS 
PIEAUGUŠO UN JAUNIEŠU IZLAŠU 
SAGATAVOŠANAI UN STARTIEM PASAULES 
KAUSOS UN PASAULES ČEMPIONĀTOS.

Latvijas izlasi!
AICINĀM ATSAUKTIES

SPONSORUS UN ZIEDOTĀJUS!

orientēšanās sportam  nepieciešams Jūsu atbalsts!


