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Alūksnē notiks 10.Baltijas valstu karavīru sporta spēles 

 

Nākamnedēļ, no 27. līdz 29.jūnijam, Latvijā, Alūksnē, notiks jau 

desmitās Baltijas valstu karavīru sporta spēles, kurās piedalīsies vairāk 

nekā 200 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas bruņoto spēku karavīru un 

jaunsargu.  

Sporta spēlēs, kas notiks Kājnieku skolā, biatlona un slēpošanas sporta 

centrā “Mežinieki”, Alūksnes stadionā un pat Alūksnes ezerā un pludmalē, 

karavīri un jaunsargi sacentīsies vairākos sporta veidos un disciplīnās - 

minifutbolā, strītbolā, vasaras biatlonā, pludmales volejbolā, militārajā 

stafetē, svaru bumbu celšanā, virves vilkšanā, šaušanā, sporta 

makšķerēšanā un šahā.  

Sporta spēļu atklāšanas ceremonija Kājnieku skolā notiks 27.jūnijā 

plkst.15:30, bet to noslēguma un uzvarētāju apbalvošanas ceremonija – 

29.jūnijā plkst.13 Pilssalas estrādē Alūksnē.  

Pirmās Baltijas valstu karavīru sporta spēles notika 2003.gadā. 

Rotācijas kārtībā katru gadu tās notiek kādā no trijām Baltijas valstīm.  

Šāda veida Baltijas valstu bruņoto spēku sadarbība lielā mērā ir 

veicinājusi arī Latvijas karavīru fizisko sagatavotību, meistarību un 

izaugsmi sportā, kas ļauj cīnīties visaugstākajā līmenī arī Starptautiskās 

militārās sporta asociācijas (CISM) reģionālajos un pasaules čempionātos, 

kā arī Pasaules karavīru sporta spēlēs, kuras tiek dēvētas arī par karavīru 

Olimpiskajām spēlēm. 

Jāatgādina, ka Latvijas karavīri pērn veiksmīgi startēja CISM 

5.pasaules karavīru sporta spēlēs Brazīlijā. Kopvērtējumā starp gandrīz 100 

dalībvalstīm Latvijas bruņoto spēku komanda ierindojās 19.vietā, izcīnot 

četras medaļas – pa divām zelta un bronzas medaļām.  

Savukārt bruņoto spēku komanda, kas no 8. līdz 14.jūnijam piedalījās 

CISM 45.pasaules karavīru orientēšanās čempionātā Olborgā, Dānijā, 

Latvijai izcīnīja trīs medaļas – divas zelta un vienu sudraba medaļu, bet 

jūnijā vidū Vācijā, Vārendorfā, notikušajā 17.CISM Eiropas kausā 

pludmales volejbolā, kurā startēja 37 pludmales volejbola pāri no Vācijas, 

Brazīlijas, Katāras un Latvijas, mūsu karavīri izcīnīja sudraba medaļu, 



piekāpjoties vien pārstāvjiem no Brazīlijas – valsts, kurā pludmales 

volejbols ir atzīts par nacionālo sporta veidu. Vēl divi Latvijas karavīru 

pludmales volejbola pāri ierindojās augstajā 4. un 5.vietā.  
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