Iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt savus Olimpiešu
stāstus

Līdz 1. septembrim Latvijā tiek īstenots pateicības projekts “Mans Olimpietis”, kura
mērķis ir aicināt iedzīvotājus dalīties savos stāstos par cilvēkiem, kuri ieguldījuši laiku
un pūles, palīdzot kādam sapnim kļūt par veiksmes stāstu. Katrs pievienotais stāsts
būs kā detaļa, kas palīdzēs atklāt zīmējumu, ko radījis slavenais latviešu grafiti
mākslinieks Kiwie un kas veltīts visiem mūsu olimpiešiem. Ikvienam no mums ir kāds
cilvēks, kurš mūs ir iedvesmojis un iedrošinājis pārvarēt grūtības ceļā uz mūsu
mērķiem. Šis cilvēks, kurš mums ir palīdzējis ar vērtīgu padomu, sniedzis palīdzīgu
roku un kļuvis par mūsu paraugu, ir mūsu Olimpietis, un tieši Riodežaneiro vasaras
olimpisko spēļu laiks ir mūsu iespēja viņam pateikt par to paldies. Digitālā platforma
Mans Olimpietis ir īpaši veidota mājaslapa, kurā laika posmā no 5. augusta līdz
1. septembrim ikvienam iedzīvotājam ir iespēja video, fotogrāfijas vai apraksta formā
līdz 400 rakstzīmēm, iepazīstināt Latviju ar savu olimpieti un atstāt savu stāstu par
viņu. Katrs iedzīvotāju ievietotais ieraksts tiks apkopots un kalpos, kā neatņemama
detaļa, kas palīdzēs digitāli atklāt mūsu olimpiešiem veltītu zīmējumu, ko veidojis
grafiti mākslinieks Kiwie. “Ikvienam no mums ir sava pieredze, savi stāsti un savi
varoņi. Šī projekta mērķis ir sniegt cilvēkiem iespēju pastāstīt par katru no viņiem,
pateikt vēl neizteiktus pateicības vārdus vai vienkārši nodot draudzīgu sveicienu. Mēs
reizēm mēdzam ar aizrautīgu skatienu sekot līdzi dažādu nozaru slavenībām, nemaz
nepamanot kādu ieguldījumu mūsu izaugsmē sniedz cilvēki mums blakus – ģimene,

draugi, skolotāji, treneri un citi. Aicinu iedzīvotājus iepazīstināt Latviju ar saviem
Olimpiešiem un piešķirt viņiem Olimpiešu cienīgu slavas mirkli,” par projektu “Mans
Olimpietis” stāsta AS “Latvijas Gāze” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis. Projekta
Mans Olimpietis digitālajā platformā slēpjas iestrādāts mākslas darbs, taču, lai to
atklātu, ir nepieciešama iedzīvotāju līdzdalība. Pieaugot mājaslapā ievietoto ierakstu
skaitam, pakāpeniski atklāsies kāda daļa no īpašā zīmējuma, kas šī gada rudenī iegūs
neaizmirstamu lielformāta vides vizualizāciju. Arī dažādu nozaru profesionāļi, bijušie
sportisti un sabiedrībā zināmi cilvēki jau ir dalījušies savos Olimpiešu stāstos. Līdz šim
projektā piedalījušies atraktīvais pasākumu un raidījumu vadītājs Renārs Zeltiņš, standup komiķis Jānis Skutelis, mūziķis Valters Frīdenbergs, TV dīva Lelde Lietaviete un citi.
Renāra Zeltiņa Olimpieša stāsts: https://www.youtube.com/watch?v=eu4egTAamQ0
“Mēs ļoti priecājamies, ka Latvijas sabiedrība arvien biežāk tiek aicināta iesaistīties
projektos, kuros varam pastāstīt par cilvēkiem un notikumiem, ar kuriem lepojamies.
Šādas akcijas ne tikai motivē mūs ieklausīties un iedvesmoties no citu pieredzes, lai
paši dzīvē sasniegtu visaugstākos mērķus - tie mūs visus mazliet vairāk arī satuvina un
saliedē. Mēs ļoti ceram uz aktīvu cilvēku iesaisti, lai projekta noslēgumā “Mans
Olimpietis” mākslas darbs kļūtu par grandiozu pateicību visiem mūsu Olimpiešiem,”
par akciju savu viedokli pauž Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons
Vrubļevskis. Projekta laikā ikviens stāstu autors piedalās konkursā par Latvijas
Olimpiskās izlases dalībnieku kreklu ar autogrāfiem. Trīs laimīgie konkursa uzvarētāji
tiks noteikti izlozes kārtā 1. septembrī, noslēdzoties projekta pirmajai daļai. Vairāk
informācijas par projektu iespējams atrast: www.mansolimpietis.lv. Projekts “Mans
Olimpietis” tiek īstenots ar AS “Latvijas Gāze” un Latvijas Olimpiskās komitejas
atbalstu.
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