Gatis Kampernovs

Bronzas medaļa starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē
2014.gada pasaules ģeogrāfijas olimpiāde augusta vidū norisinājās
Krakovā - skaistajā un ietekmīgajā Polijas pilsētā, kura vairākus
gadsimtus kalpojusi par valsts galvaspilsētu. Pēc pērnā gada olimpiādes
Kioto Japānā, šogad Latvijas izlasē vairs nestartēja 2 zelta medaļu
ieguvējs Māris Seržāns (absolvēja vidusskolu).
Latvijas izlases sastāvu veidoja Rīgas skolu pārstāvji Ketija Nadežņikova
(Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola), Tomass Andersons (Rīgas Valsts
1. ģimnāzija), Morics Roberts Mūrnieks (Ziemeļvalstu ģimnāzija) un
Madonas Valsts ģimnāzijas skolnieks Miķelis Dāvids Rikveilis. Salīdzinot
ar pērno gadu, Miķelis vienīgais varēja lepoties ar pieredzi pasaules
ģeogrāfijas olimpiādē. Treniņprocesam lieti noderēja ne vien dažādo
materiālu izpēte, bet arī Baltijas olimpiāde, kas jūnija beigās norisinājās
Valmierā. Iegūto pieredzi un zināšanas izlases dalībniekiem bija iespēja
izmantot arī Krakovā.
Latvijas izlasi pavadīja komandas vadītājs Gatis Kampernovs un treneri
Māris Seržāns un Indriķis Leitis. Lielu darbu sagatavošanās procesā
ieguldīja arī Uldis Klepers.
Olimpiādes norises vieta Krakovā nepārsteidza - olimpiādi uzņēma
Krakovas Pedagoģijas universitāte, kuras telpās norisinājās liela daļa
olimpiādes oficiālo pasākumu. Augstskolu iesaiste ir ierasta prakse, arī
šoreiz Pedagoģijas universitātes darbaspēks iesaistījās olimpiādes
organizēšanā.
Atklāšanas pasākumā 12.augustā uzrunas teica gan Krakovas mērs, gan
pārstāvji no Polijas Izglītības ministrijas. Pēc atklāšanas oficiālās daļas
sekoja populāras Krakovas rokgrupas koncerts, kas atraisīja sabraukušos
144 olimpiādes dalībniekus.
Otrajā dienā sekoja pirmais uzdevums - Written test, kurā dalībniekiem
bija jārisina ekoloģiskās problēmas, jāizprot ģeoloģiskie procesi un
jārēķina pasaules "ekoloģiskā pēda" - zemes pleķītis, kuram jāuztur viens
zemes cilvēks. Jāņem vērā, ka visi uzdevumi pasaules olimpiādē ir angļu
valodā, tādēļ dalībniekiem dotās 3 stundas daudziem izrādījās par maz.
Latvijas izlasē ar šo uzdevumu liekiski tika galā Tomass.

Trešā diena tika veltīta ekskursijai uz kalniem. Pjeninu kalni ir slaveni ar
lieliskajām ainavām, kādas var vērot dodoties laivu izbraucienā pa
Dunajecas upi. Ekskursijas dalībnieki par redzēto bija sajūsmā, vienīgi
samirkuši, jo nepārtraukti lija lietus.

Ceturtā diena tika veltīta Fieldwork, kas šoreiz paredzēja parka izpēti.
Uzskaitot parkā esošos cilvēkus un izvērtējot parka piemērotību
dažādām cilvēku grupām, olimpiādes dalībnieki meklēja pielietojumu
kādai mazāk apgūtai parka daļai. Kā ierasts, šis uzdevums neiztika bez
kartēšanas. Labāko rezultātu Latvijas izlases rindās uzrādīja Morics.
Vakarā visu valstu dalībnieki piedalījās saliedēšanas pasākumā, kura laikā
katras valsts skolēniem pusotras minūtes laikā bija jāprezentē kāda savai
valstij raksturīga lieta vai tradīcija. Latvieši izvēlējās senos tautas mūzikas
instrumentus, kurus Morics prata lieliski spēlēt!
Piektajā dienā noslēdzās olimpiādes uzdveumu daļa. MMQ jeb bilžu
testā dalībniekiem īsā laika posmā jāpierāda zināšanas teju visās
ģeogrāfijas jomās. Tēmām mainoties ar katru nākošo jautājumu,
visveiksmīgākais mūsu rindās izrādījās Miķelis. Vakarpusē norisinājās
tradicionālais plakātu vakars. Tajā katras valsts pārstāvji bija izvēlējušies
kādu savas valsts teritoriju, kurai nepieciešama reģenerācija vai īpaša
uzturēšana. Latvijas teritorijā dalībnieki izvēlējās Daugavpils cietoksni,
kura reģenerācija sākusies vien pirms dažiem gadiem. Plakātu tēmas
vērtēja gan paši dalībnieki, gan speciāla žūrija, rezultātā uzvarot

Jaunzēlandiešiem, kuri savā plakātā atjaunoja nesenās zemestrīces
nopostīto Kraistčērčas pilsētas daļu.
Sestā diena tika veltīta ekskursijai uz Aušvici. Komandām ārpus Eiropas šī
bija pirmā saskare ar holokaustu, tomēr arī eiropieši bija pārsteigti par
milzīgajiem koncentrācijas nometnes apmēriem. Divās ekskursijās pirms
tam dalībnieki iepazina arī pašu Krakovu. Vāveles pils, kuras katedrāles
katakombās atdusās Polijas karaļi un traģiski bojā gājušais prezidents
Kačinskis, Sukeņices tirgus un vecpilsētas centrālais laukums, ebreju
kvartāls Kazimirža pierādīja, ka Krakova patiesi ir starp iespaidīgākajām
Eiropas pilsētām!
Noslēdzošajā dienā sekoja apbalvošana. Starp medaļniekiem arī viens
latvietis - Tomass Andersons, kuram bronzas godalga. Kaimiņiem šoreiz
veicas labāk - igauņi mājās ved sudrabu un bronzu, bet lietuviešiem bez
sudraba tiek arī ilgi gaidītais zelts (Agnė Semėnaitė). Komandu vērtējumā
pārsteigumu maz - par uzvarētājiem kļūst Singapūra, atstājot aiz sevis
Austrāliju un Rumāniju. Latvija šoreiz piekāpjas abām Baltijas
kaimiņienēm.
Latviešiem vērtējot šo olimpiādi ir divas atziņas - uzdevumi ir grūti, bet
izdarāmi, kā arī olimpiāde ir lieliska vieta jaunu draugu un paziņu
iegūšanai! Visi četri izlases dalībnieki vēl tikai mācīsies 12.klasē, kas
nozīmē, ka varēs atkārtoti startēt pasaules ģeogrāfijas olimpiādē, kas
nākošgad norisināsies Tverā (Krievijā). Atliek vien kvalificēties un vēlēt
veiksmes turpmāk ...

