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12. rei zi par NBA čem pi
oniem kļūst Los an dže lo sas 
«La kers», kas fi nā lā pār spē ja 
In di ānas «Pa cers». «La kers» 
gal ve na jam tre ne rim Fi lam 

Džek so nam šis ir jau sep tī tais NBA čem pi
ona ti tuls un pir mais pēc tam, kad se šas rei
zes to bi ja iz da rī jis ko pā ar Či kā gas «Bulls». 
Sa vu kārt «La kers» cen tra spē lē tājs Džons 
Seilss kļūst par pir mo spē lē tā ju lī gas vēs
tu rē, kurš par trīs kār tē jo čem pi onu kļu vis 
trīs da žā du ko man du sa stā vos («Pis tons», 
«Bulls» un «La kers»).

Pēc ASV viegl at lē ti kas čem pio nā tā ņem
ta jām do pin ga ana lī zēm aiz lieg to vie lu 
lie to ša nā tiek pie ķer ta Me ri ona Džon sa. 
6. sep tem brī tiek at klā ti arī B pro ves re
zul tā ti, un arī tie uz rā da EPO klāt būt ni 
asi nīs. Sa vu kārt 2007. ga da 5. ok tob rī tiek 
pie ņemts lē mums Džon sai at ņemt Sid ne jas olim pis ka jās spē lēs piec as iz cī
nī tās me da ļas.

Eiro pas čem pio
nā tā fut bo lā U21 
iz la sēm pus fi
nā lā Nī der lan de 
pēc spē les 11 m 

si tie nos pār spēj An gli ju. Šī spē le 
Eiro pas fut bo la vēs tu rē ie gā ju si 
ar to, ka ta jā ti ka iz pil dī ta vi sil gā
kā pēc spē lēs si tie nu sē ri ja un ta jā ar 13:12 uz va rē ja ho lan die ši. Pa vi sam ša jā 
sē ri jā kat ra ko man da iz pil dī ja pa 16 si tie niem.

Po ru čiks Ržev skis  
de jo ar Na ta šu Ros to
vu. Ržev skis:
 – Na ta ša, kāds jums 
kakls!!!
Na ta ša pie sarkst un 
ko ķe ti at bild:
 – Man viss augums 
ir tāds!
Ržev skis sa bīs tas:
 – Na ta ša, jums bie žāk 
va jag maz gā ties!

18.
jūbijs

2000. gads

20.
jūnijs

2007. gads

Laiks ir cil vē ka ra dīts jē dziens.  
Teikt «man tam nav lai ka»  

ir kā teikt «es to ne vē los».
La odzi

GUDRI PATEIKTS

PASMAIDI

23.
jūnijs

2006. gads

NEDĒĻAS JUBILĀRI

TĀ BIJA...

KA LEN DĀRS
18. Jū NIJS

PS bas k. U20V 16.00 Lat vi ja U20 un Ka nā da
Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)
Sten li ja kauss 3.00 «Bruins» un «Blackhawks»

19. Jū NIJS
EČ bas k. sie v. 15.00 D2 un C2 (Ven dē)

17.30 C3 un D1 (Ven dē)
21.00 D3 un C1 (Ven dē)

Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)
NBA fi nāls 4.00 «He at» un «Spurs»

20. Jū NIJS
EČ bas k. sie v. 15.00 B2 un A2 (Lil lē)

17.30 A3 un B1 (Lil lē)
21.00 B3 un A1 (Lil lē)

LČ fut bo lā 19.00 «LM» un «Dau ga va» (R) (Lie pā jā)
19.00 «Jūr ma la» un «Jel ga va» (Slo kā)
19.00 «Ilūk ste» un «Skon to» (Ilūk stē)

LČ fut b. 1. lī ga 16.00
«Vents pils2» un «BFX Dau ga va» (OC «Vents
pils»)

Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)
21. Jū NIJS

EČ bas k. sie v. 15.00 D3 un C3 (Ven dē)
17.30 C2 un D1 (Ven dē)
21.00 C1 un D2 (Ven dē)

LČ fut bo lā 19.00 «Spar taks» un «Met ta/LU» (Slo kā)
19.00 «Dau ga va» (D) un «Vents pils» (Dau gav pi lī)

LČ fut b. 1. lī ga 19.00 «Skon to2» un «Val mie ra/BSS» (Ķei zar m.)
19.00 «LM2» un «Rē zek nes BJSS» (Lie pā jā)

Sten li ja kauss 3.00 «Bruins» un «Blackhawks»
Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)
NBA fi nāls 4.00 «He at» un «Spurs»

22. Jū NIJS
EČ bas k. sie v. 15.00 B3 un A3 (Lil lē)

17.30 A1 un B2 (Lil lē)
21.00 A2 un B1 (Lil lē)

PS bas k. U18V 18.30 Lat vi ja U18 un Nī der lan de U18
LČ fut b. 1. lī ga 14.00 «Gul be ne» un «Auda» (Gul be nē)

16.00 «Jūr ma la2» un «Va ra vīk sne» (Kau gu ros)
17.00 «Met ta2» un «Jē kab pils/JSC» (Han zas vsk.)
18.00 «Jel ga va2» un «Dau ga va2/ŠFS» (Zem g. OC)

Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)
23. Jū NIJS

EČ bas k. sie v. 15.00 D2 un C3 (Ven dē)
17.30 C2 un D3 (Ven dē)
21.00 D1 un C1 (Ven dē)

PS bas k. U18V 11.00 Lat vi ja U18 un Nī der lan de U18
Sten li ja kauss 3.00 «Blackhawks» un «Bruins»
Plud m. vo lej b. «Grand Slam» tur nīrs (Ro ma)

24. Jū NIJS
EČ bas k. sie v. 15.00 B2 un A3 (Lil lē)

17.30 A2 un B3 (Lil lē)
21.00 B1 un A1 (Lil lē)

Fa bi o Ka pel lo 18.06.1946 fut bols
Alek sandrs Ko liņ ko 18.06.1975 fut bols
Ma da ra Pa la mei ka 18.06.1987 viegl at lē ti ka
Mā ris Ju čers 18.06.1987 ho kejs
Ser gejs Ma ka rovs 19.06.1958 ho kejs
Bjerns De lī 19.06.1967 slē po ša na
Dirks No vic kis 19.06.1978 bas ket bols
Mā ris Pu te nis 20.06.1982 viegl at lē ti ka
As tra Rī be naVī to la 21.06.1959 ka ma ni ņas

In grī da Aman to va 21.06.1960 ka ma ni ņas
Kon stan tīns Gri gor jevs 21.06.1966 ho kejs
Vits Rim kus 21.06.1973 fut bols
Klaids Drek slers 22.06.1962 bas ket bols
Ed munds Va lei ko 22.06.1972 bas ket bols
Il mārs Ber gma nis 22.06.1981 bas ket bols
Pat riks Vei rā 23.06.1976 fut bols
Ūve Krups 24.06.1965 ho kejs
Li onels Me si 24.06.1987 fut bols
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Ie spē jams, ka ho ke ja iz la ses gal ve nais tre
ne ris Teds No lans ne maz ne no jauš, ka Lat vi
jai ir sa va fut bo la iz la se un ka tai ir arī gal ve
nais tre ne ris. Pie ņem sim, ka par iz la si viņš ir 
kaut ko dzir dē jis, par sa vu ko lē ģi Alek san dru 
Star ko vu, vis ti ca māk, vi ņam ne viens ne ko 
nav pa stās tī jis. Tā pat No lans ne no jauš, ka arī 
zem Star ko va krēs la ir sa kurts uguns kurs, ta
ču tā lies mas ir ne kas vai rāk kā ma zu bēr nu 
spē lē ša nās ar sēr ko ci ņiem. In te re san ti, ka pē
dē jā lai kā di vas tā sau ktās lie lās spor ta spē ļu 
fe de rā ci jas ir iz cē lu šās ar dī vai niem ma nev
riem, ku rus va rē tu iz skaid rot ar vē lo pa va sa ri 
un jū ni jam ne rak stu rī go kar stu mu. Ar ho ke ja 
pā ļu dzi nē ju Lip ma nu viss ir skaidrs – vi ņam 
kat ru pa va sa ri/va sa ras sā ku mu pie trūkst vi
ta mī ni, tā pēc vi ņa iz rā des ap un par iz la ses 
gal ve nā tre ne ra beņ ķi vairs ne vie nu ne spēj 
pār steigt. Par Lip ma na brā li uz me ties vi ņa 
ko lē ģis no fut bo la lau ku miem Gun tis In drik
sons. Bi ja pie rasts, ka Lat vi jā ir ti kai viens cil
vēks, kurš, pirms sē žas pie bro kas tu gal da, 
pa sa ka vie nu, bet, ne iz tuk šo jis ka fi jas ta si, 
jau ir aiz mir sis, ko pa tei cis. Val dis Val ters nav 
mai nī jies arī šo dien, ta ču nu vi ņam ir uz ra dies 
no pietns kon ku rents   – Gun tis In drik sons. 
Abi nav bā ža mi vie nā mai sā, jo kat ra ie gul
dī jums sa vos spor ta vei dos ir ne sa lī dzi nāms, 
ta ču mil jo nā riem ne pie stāv mai nīt sa vu vie
dok li. Pat, ja vi ņam ir tais nī ba un Alek sandrs 
Star kovs tik tie šām ir la bā kais spe ci ālists val
stī. Ja vie nā die nā In drik sons «Spor ta Avī zē» 
ie kļūst ar vie dok li par ne pie cie ša mī bu mai nīt 
tre ne ri  (Star ko vu), bet jau pēc 48  stun dām 

ga tavs vi ņam pie likt ap sar dzi, nu dien ne ro
das ie spaids par no piet nu pie eju saim nie cī
bai, ku ru pats pie ska ta. Pro tams, In drik sons 
nav vai nīgs, ka fut bo lis tiem jau div des mit 
ga du ne iz do das iz da rīt vai rāk par vie nu pre
cī zu pie spē li. Vai nī gi ir jau nat nes tre ne ri, ku ri 
pa ši ne zi na fut bo la ābe ci un līdz ar to ne spēj 
ap gais mot bēr nus ele men tā ros fut bo la pa
ma tos. In drik sons pats ir pa tei cis priekš ā, ar 
ko sli mo viss fut bols. Nav sa ga ta vots ne viens 
spe ci ālists, kurš va rē tu aiz stāt Star ko vu, bet 
kā pēc tas nav iz da rīts, pa šam In drik so nam ir 
jā at rod at bil de uz šo jau tā ju mu. Tik la bi ne
pār zi nu fut bo la ķē ķa pus i, ta ču ir no jau ta, 
ka ta jā ir tik pat bie za pu tek ļu kār ta, kā da ir 
ho ke jā. Kad valsts priekš ā ir jā krīt ce ļos un 
jā pra sa lieks la tiņš, gan ho ke jis ti, gan fut bo
lis ti ātr i pār skai ta tos jaun ie šu tūk sto šus, ku ri 
no dar bo jas ar šiem spor ta vei diem. Ne aiz
mir stot pie bilst, ka tie ši ho ke jā un fut bo lā ir 
vis vai rāk bēr nu. Ie spē jams, ka tā tas arī ir, bet 
kā pēc šie tūk sto ši jo pro jām nav pie ra di nā ti 
pie rām jiem, ko sauc par sis tē mu??? Ho ke jā 
tā das nav un pie pre zi den ta krēs la pie ķē dē tā 
Lip ma na lai kos tā da arī ne būs, bet kas trau
cē fut bo lam paš iem sākt ar se vi, ar sa vu ķē ķi 
un šķīv jus sa likt pa plauk tiem tā, ka, ser vē jot 
gal du, trau ki pa ņe ma mi no ik vie na plauk ta! 
Fut bo lā nau das tēr cī tes tek daudz strau jāk 
ne kā ho ke jā un ie spē jas tikt pie vis vi sā dām 
UE FA nau dām ir daudz lie lā kas ne kā ho ke jā, 
ku rā šā du ie spē ju vis pār nav.

Ēriks STRAUSS

Divi prezidenti,  
divas saimniecības

Vinnējuši Korjentesas «Grand Slam», Jānis Šmēdiņš 
un Aleksandrs Samoilovs pašķīrās, lai ļautu Jānim 
kopā ar Mārtiņu Pļaviņu izcīnīt trešo vietu Pasaules 
kausa finālsacensībās, Sašam tikmēr ar Pļaviņa 
pārinieku Jāni Pēdu uzspēlējot Eiropas «Masters» 
turnīrā Bādenē. Atgriežoties vienā komandā, 
Samoilovs ar Šmēdiņu jaunāko turpināja uzvaru 
sēriju «Grand Slam» turnīros, līdz finālam Hāgā 
zaudējot tikai vienā setā un pagarinot uzvaru sēriju 
līdz 13. No viņu rokas krita brazīlieši, šveicieši, 
poļi, vācieši un divi austriešu pāri, kamēr finālā 
nācās atdurties pret pasaules ranga ceturto 
numuru – brazīliešiem Pedru un Brunu. Pedru bija 
nepārspējams blokā, bet augumā nelielais Brunu 
ar saviem uzbrukumiem dzina izmisumā latviešus. 
Tomēr pasaules ranga astotā numura (10. jūnijā) 
puiši mūs pamazām pieradina pie tā, ka par uzvarām 
vajag ne tikai sapņot, tās var arī izcīnīt. Vēl pirms 
gada «Grand Slam» fināls liktos kā sapnis, bet 
tagad tas Latvijas bīčistus vairs neapmierina, jo viņu 
nospraustā latiņa atrodas augstāk...

Jānis ŠmēdiņŠ un Aleksandrs 
SAmoiLovS

Nedēļas sportisti
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kauss
Pat riks Ru ā ir vie nī gais spē lē tājs kau sa vēs tu rē, 

kurš no saukts par Sten li ja kau sa iz cī ņas vēr tī gā
ko spē lē tā ju. Pir mo rei zi tas no ti ka 1986. ga dā ko pā 
ar Mon re ālas «Ca na diens», 1993. ga dā at kal kā «Ca
na diens» vārt sargs un vis bei dzot 2001. ga dā jau kā 
Ko lo rā do «Ava lan che» vārt sargs.

Kas pars Dau ga viņš ir tre šais lat vie tis, kurš spē
lējis Sten li ja kau sa iz cī ņas fi nā lā. Kā pir mais bi ja 

San dis Ozo liņš, kurš 1996. ga dā ko pā ar Ko lo rā do 
«Ava lan che» iz cī nī ja šo kau su, un San dis ir vie nī gais 
lat vie tis, ku ra uz vārds ir ie gra vēts uz šī kau sa pa
mat nes. Vē lāk ko pā ar Ka ro lī nas «Hur ri ca nes» līdz 
fi nā lam aiz kļu va arī Ar tūrs Ir be.

Vis vai rāk Sten li ja 
kau sus in di vi du āli 

iz cī nī jis An rī Ri šārs no 
Mon re ālas «Ca na diens» – 
11 rei žu. Pa 10 kau siem 
iz cī nī ju ši vēl di vi «Ca na
diens» spē lē tā ji – Žans 
Be li vo un Īens Kur no jē.

Sten li ja kau sa pirm sā ku mos tā 
iz skats bi ja pa vi sam ne cils – 

de ko ra tīvs trauks. Šo trau ku 1892. 
ga dā Lon do nā par 10 gi ne jām 
(ne pil ni 50 ASV do lā ri) ie gā dā jās 
Ka nā das ģe ne rāl gu ber na tors Fre
de riks Ar turs Sten lijs Pre stons un 
pir ma jos ga dos to pa snie dza la bā
ka jai Ka nā das ama tie ru ko man dai.

Sten li ja kauss ir vie nī gā pro fe si onā lā spor ta tro
fe ja, uz ku ras tiek ie gra vē ti čem pi onu ko man

das vi su spē lē tā ju uz vār di. Kad uz kau sa vairs nav 
brī vu vie tu uz vār du ie gra vē ša nai, aiz pil dī tās vie tas 
tiek aiz stā tas ar jaun ām. Ve cās tiek no gā dā tas 
ho ke ja sla vas zā lē To ron to. Vie nī gais iz ņē mums – 
1929. ga da Bos to nas «Bruins» čem pi onu sa raksts, 
kurš ir pa zu dis.

Vis vai rāk rei žu Sten li ja kau su sa vā īpa šu
mā ie gu vu si Mon re ālas «Ca na diens» – 

24 rei zes. Pē dē jā rei ze bi ja ļo ti sen – 1993. 
ga dā. Šo die nas fi nā lis te Bos to nas «Bruins» 
šo kau su iz cī nī ju si 6 rei zes (pē dē jo rei
zi – 2011), Či kā gas «Blackhawks» – 4 rei zes 
(2010).

Mon re ālas «Ca na diens» pie der vēl di vi 
re kor di, ku rus prak tis ki nav ie spē jams 

pār spēt – piec us ga dus pēc kār tas iz cī nīts 
Sten li ja kauss (no 1956. līdz 1960. ga dam) 
un 10 ga dus pēc kār tas spē lēts kau sa iz cī
ņas fi nā lā (no 1951. līdz 1960. ga dam).

Kau sa iz cī ņas vēs tu rē bi ju ši 39 ga dī ju mi, kad ko
man da, ku ra uz var NHL re gu lā ro se zo nu, vē lāk 

iz cī nī ju si arī Sten li ja kau su. Pē dē jā šā da rei ze bi ja 
2008. ga dā, kad to ie spē ja Det ro itas «Red Wings». 
Bos to nas «Bruins» šā das du bul tuz va ras bi ju šas trīs, 
Či kā gas «Blackhawks» – ne vie na.

16 ga dī ju mos kau sa ie gu vē ja uz va rē tā ja no
skaid ro ša nai bi ja ne pie cie ša mas vi sas sep ti

ņas spē les. Pē dē jā šā da rei ze bi ju si 2011. ga dā, kad 
«Bruins» pār spē ja Van kū ve ras «Ca nucks».

STENLIJA
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vai nīgs, ja spē lē jam tik šva ki. Kā iz tei cies LFF ģe ne rāl sek re tārs Jā nis Me žec kis: 
«Var zau dēt da žā di, ta ču tra kā kais, ka mums jau ne bi ja spē les.» Un tā jau la bu 
lai ku.
Bet var būt pie vai nas vis a fut bo la sis tē ma, ka mums ir tik maz kva li fi cē tu fut bo
lis tu, ku ri bū tu pie pra sī ti ār ze mēs un uz ku riem tad arī va rē tu bal stīt valstsvie
nī bas spē li. Tik līdz, pie mē ram, iz krīt pus sargs Alek sandrs Cau ņa, tā ir zie pes. Pa
gai dām ko man dā vi ņa teh nis ka jai meis ta rī bai ne viens nav pat tu vu mā. Sak, ko 
tad lai es sa snie dzu, ja tie pui kas ne māk spē lēt. Dro ši vien par ro biem meis ta rī bā 
mēs nu dien va rē tu ru nāt daudz un dik ti, bet mēs dro ši vien va rē tu ru nāt arī par 
ro biem ta jā pro ce sā, ko sauc par kon ku ren tu ana lī zi un tak tis ko ga ta vo ša nos 
spē lei. Un ga lu ga lā arī par sa vu ie priekš pie ļau to kļū du ana lī zi. Ne vien mēr ir 
sa jū ta, ka mā jas darbs ir pa veikts līdz ga lam. Tā ka die zin vai vi su va ram no rak stīt 
arī ti kai uz fut bo la sis tē mu, ku rai Lat vi jā vien mēr nau das būs par maz.
Ta ču skaidrs arī tas, ka gal ve nais tre ne ris nav vai nīgs pie tā, ka fut bo lists ne
prot ap tu rēt bum bu vai pre cī zi pie spē lēt. Vie nā ne dē ļā, kas pa ras ti ir iz la sei, lai 
sa ga ta vo tos nā ka ma jai cī ņai, tā dus de fek tus la bot nav ie spē jams. Ta ču tas, ka, 
vē ro jot valstsvie nī bu, iz ska tās, ka ne re ti fut bo lis ti ne maz ne zi na, kad, kam un 
kur pie spē lēt, vairs nav ti kai spē lē tā ja pro blē ma.
Nav šau bu par to, ka Star kovs sa vu kla si Lat vi jā ir ap lie ci nā jis, un vis lie lā kais 
pal dies vi ņam par «Eu ro 2004», ta ču pē dē jā lai kā daudz kas to mēr lie ci na, ka 
pul ve ris ir bei dzies, ka Star kovs se vi pie valstsvie nī bas stū res ir iz smē lis un ir 
ne pie cie ša mas jaun as vēs mas.
Pēc ma ča ar bos nie šiem man bi jis daudz sa ru nu ar cil vē kiem, ku ri fut bo lā ir iek
šā līdz ausīm, un arī vien kār ša jiem ska tī tā jiem. Viens no fut bo la cil vē kiem man 
tei ca šā di: «Es 70. mi nū tē aiz gā ju prom, jo vairs ne spē ju no ska tī ties...» Viņš bi ja 
vī lies, ka kār tē jo rei zi mū sē jiem nav spē les, ka bos nie ši vār tus gu vu ši prak tis ki 
bez pre tes tī bas. Tik mēr viens ska tī tājs man pa tei ca šo: «Pat ja man pie mak sā
tu, es uz sta di onu kā du lai ku ne ie šu...» Kad šā du vie dok ļu kļu vis tik daudz, mēs 
tos glu ži vien kār ši ne drīk stam ig no rēt. Skaidrs, ka ne drīkst vis as Lat vi jas fut bo la 
pro blē mas uz gāzt uz Star ko va ple ciem – pie tām vi sām viņš nav un ne maz ne
var būt vai nīgs, bet tiem, kas vi su no rak sta ti kai uz ne pil nī bām fut bo la sis tē mā, 
der aiz do mā ties, ka arī Star kovs il gus ga dus strā dā jis par tre ne ri ta jā pa šā virs
lī gā. Tā tad arī viņš ir bi jis viens no tiem, kurš vei ci nā jis, ka iz la sē šo brīd ir tie ši 
tā das meis ta rī bas spē lē tā ji un ne ci tā di. Tā nu spor tā un fut bo lā ir ie kār tots, ka 
tre ne ris un ne viens cits ir at bil dīgs par re zul tā tu, lai kā di re sur si arī bū tu vi ņa 
rī cī bā. Vai arī to da ra fe de rā ci jas va dī ba... 

Bez ie ru nu ka pi tu lā ci ja Bos ni jas un  
Her ce go vi nas iz la sei Pa sau les kau sa  
iz cī ņas kva li fi kā ci jas spē lē ar 0:5 Lat vi jas 
fut bo la sa bied rī bu un līdz ju tē jus  
sa da lī ju si di vās da ļās. Vie na ir par to,  
lai Lat vi jas valstsvie nī bas gal ve nais tre ne ris 
Alek sandrs Star kovs ama tu at stāj, ot ra –  
lai pa liek. Lai arī es mu diez gan  
pār lie ci nāts, ka pirm ā ir daudz kup lā ka  
par ot ro, Lat vi jas Fut bo la fe de rā ci jas (LFF) 
val de no lē mu si iet pa ot ro ce ļu. To var  
tul kot tā – Star kovs nav vai nīgs, ka jau  
ga du mū sē jos fut bo la lau ku mā ap spē lē 
katrs, kam nav slin kums.  
Bet kurš tad ir vai nīgs?
Cik dzir dēts par pē dē jo LFF val des sē di, ku rā valstsvie nī bas ne veiks mju cē lo ņi 
Star ko vam bi ja jā skaid ro, vi ņa ru nā vai rāk bi ju šas emo ci jas, ma zāk – ana lī zes par 
to, kā pēc pē dē jā lai kā re zul tā tu līk ne un arī spē le gā ju si le jup. To uz ska tā mi ap
lie ci na skait ļi. Pie mē ram, ie priek šē jās des mit spē lēs esam uz va rē ju ši ti kai vien
reiz – mā jās ar 2:0 ne būt ne spē cī go Lih ten štei nu. Spē le, ku ru vis la bāk rak stu rot 
ar pa zīs ta mo tei cie nu – spē le aiz mir sī sies, re zul tāts pa liks... Vi sās pā rē jās spē lēs, 
iz ņe mot vēl vie nu ne iz šķir tu pret Lih ten štei nu 1:1, ko par ne kā du go du uz ska tīt 
ne var, un arī pār stei dzo šo 3:3 pret Tur ci jas iz la ses to mēr stip ri eks pe ri men tā lo 
sa stā vu, esam zau dē ju ši. Jā, zau dēts vis bie žāk ir ran gā aug stāk eso šām un «uz 
pa pī ra» spē cī gā kām ko man dām, bet vai tad tā nav bi jis vien mēr, ka gal ve no
kārt ir da rī ša na ar spē cī gā kām, ne vis vā jā kām ko man dām, jo glu ži vien kār ši tā di 
esam pa sau les fut bo la kar tē. Ta ču ag rāk mēs vi ņiem ie kost pra tām bie žāk vai 
vis maz – iz ska tī jā mies cie nī gāk.
To, ka ejam le jup, rā da arī FI FA rangs, kas ne būt nav vis la bā kā mēr auk la, bet nav 
arī slik tā kā. Ta jā mēs šo brīd esam vis zem āka jā pun ktā kopš ne at ka rī bas at jau
no ša nas – 119. vie tā. Lai arī LFF pre zi dents Gun tis In drik sons iz tei cies, ka FI FA 
rangs vi ņam ne šķiet diez ko sva rīgs, ne aiz mir sī sim, ka tie ši tas no teiks gro zu, 
ku rā at ra dī si mies pirms nā ka mā at la ses cik la iz lo zes. Pa tie sī bā vie ta ran gā ir pat 
ļo ti sva rī ga!
Ie lū ko si mies mū sē jo sa stā vā. Ir pui ši, kas spē lē Vā ci jā, An gli jā, Krie vi jā, Švei cē, 
Po li jā, Grie ķi jā. Arī Azer bai džā nas un Lat vi jas virs lī gās. Ir da žā di. Pa sau les mē ro
ga zvaig zņu mums nav, ta ču ir vī ri, ap ko vei dot spē li un sa spē li. Bet tās pē dē jā 
lai kā nav. Die zin vai ie priek šē jos 20 ga dos sa stāvs vien mēr bi jis spē cī gāks.
In drik sons ir pār lie ci nāts, ka Star kovs nav tas, kam uz velt vai nu. Bet kāds ta ču ir 

Katram savs 
vainīgais

ILVARS KoScINKEVIčS
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nā das un ASV ho ke ja fa nu tvi te ros Dau ga
viņš ti ka pelts, šur tur pa sla vēts, ta ču fakts ir 
fakts – iz de vī ba bi ja, viņš to ne iz man to ja.

«Es uz ņe mos vai nu par to. Man va ja dzē ja 
ie mest un no dro ši nāt ko man dai uz va ru,» pēc 
ma ča at zi na Dau ga viņš. «Ta jā epi zo dē iz da
rī ju vi su, ko vē lē jos, iz ņe mot pa šu me tie nu. 
Ma ni pa klu pi nā ja, un es me tie na brī dī kri tu, 
ne trā pot pa ri pu. Lai ka man bi ja pie tie ka mi 
un iz de vās arī viss, iz ņe mot to, ka ne iz de vās 
trā pīt vār tos.»

Odu ja prie cā jās, ka vi ņam un arī «Black 
Hawks» ša jā si tu āci jā esot ļo ti pa vei cies. Kas
pa ra ko man das biedrs Mi lans Lu cičs at zi na, 
ka ne jau ša jā epi zo dē «Bruins» zau dē jis spē li. 
Esot 2:0 un 3:1 va dī bā, uz va ra ir jā no tur. Lu
cičs: «Mums Kas pars būs va ja dzīgs nā ka ma jā 
spē lē, vi ņam jā pār šķir la pa un jā aiz mirst tā 
si tu āci ja. Mums priekš ā di vas die nas, lai sa ga
ta vo tos nā ka ma jai spē lei.»

Arī Lat vi jā spē les epi zo de ar Dau ga vi ņu 
iz pel nī jās ie vē rī bu. Katrs ta jā re dzē ja kaut ko 
ci tu, ta ču ne viens Kas pa ru ne no so dī ja. Viņš 
ir mū sē jais un cī nās par Sten li ja kau su. Un vi
ņam bi ja šis mo ments!

JĀ NIS MA TU LIS

Kas pars Dau ga viņš var kļūt par ot ro Lat vi jas ho ke jis tu,  
kurš iz cī nī jis Sten li ja kau su. Pēc di vām spē lēm re zul tāts 
starp Bos to nas «Bruins» un či kā gas «Black Hawks»  
ne iz šķirts, kat ram pa uz va rai. Vie nī gais lat vie tis,  
ku ram iz de vies virs gal vas tu rēt pro fe si onā lā ho ke ja  
gal ve no bal vu, ir San dis ozo liņš – 1996. ga dā  
ar Ko lo rā do «Ava lan che». Fi nā lā spē lē ju ši  
arī Ar tūrs Ir be – 2002. ga dā ar Ka ro lī nu,  
vēl reiz ozo liņš – 2003.  ga dā ar Ana hei mu  
un os kars Bār tu lis – 2010. ga dā ar Fi la del fi ju.

Ho ke ja dievs bi ja lē mis, ka jau pir ma jā spē lē starp «Bruins» un 
«Black Hawks» Dau ga viņš va rē ja kļūt par jaun o va ro ni. Ri tot tre šā pa
ga ri nā ju ma 11. mi nū tei, Kas pars sa ņē ma pie spē li un mē ģi nā ja ap vest 
Či kā gas vārt sar gu Kro ufor du. Ma nevrs iz de vās, ta ču pē dē jā brī dī, kad 
viņš gra sī jās ar nū jas ne ēr to pus i rai dīt ri pu tuk ša jā vār tu stū rī, mā ji
nie ku aiz sargs Odu ja iz mi sī gā kri tie nā mū sē jam iz trau cē ja gūt uz va ras 
vār tus. Pēc mir kļa Či kā ga sa vu ri pu ie me ta, pa da rot Kas pa ra rūg tu mu 
vēl spē cī gā ku.

Lo ģis ki, ka pēc spē les ho ke ja pa sau le par šo ga dī ju mu vā rī jās. Ka

DAUgAVIņš –
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Katrs ta jā re dzē ja kaut ko 
ci tu, ta ču ne viens Kas pa ru 
ne no so dī ja. viņš ir mū sē
jais un cī nās par Sten li ja 
kau su. Un vi ņam bi ja šis 
mo ments!

par Stenlija kausu

Hel muts Bal de ris: 
«Ja Kas pars bū tu ie me tis, bū tu va ro nis. 

Vis i kād reiz ir aiz me tu ši ga rām, it se viš ķi, ja 
te vi pa trau cē. Arī es ne vien mēr es mu re ali
zē jis vis as ie spē jas. Tā ir spē le, ku rā vie nam 
pa lai mē jas vai rāk, ot ram ma zāk. Odu ja šo reiz 
no spē lē ja ģe ni āli, un vi ņam arī pa vei cās. Tā 
dzī vē mēdz ga dī ties.»

Ar tūrs Ir be: 
«Ja es bū tu Či kā gas vārt sargs, tad man bū

tu bai gi pa vei cies... Jā, Kas pars va rē ja mest 

uz reiz, ar nū jas ēr to pus i, ta ču 
bi ja ie spē ja, ka ne trā pa. Tā pēc 
viņš ap ve da vārt sar gu un gri bē ja 
dro ši ie mest ri pu vār tos. Ja ne
bū tu Odu jas iz mi sī gā ni rie na... 
Ta ču šī epi zo de arī pa rā dī ja, ka 
Kas pars ir pār lie ci nāts par sa vu 
spē ku un aukst asi nī gi mē ģi na ie
mest ri pu vār tos. Pie trū ka sa jū tas, 
ka tik sva rī gā mo men tā no si tu
āci jas ir jā iz spiež viss. Ta ču es vi ņa 
rī cī bu sa pro tu.»

Lau ris Dār ziņš: 
«Pir mais, ko es no do mā ju par 

šo epi zo di: ār prāts. cik sū dīgs vārt
sargs! Viņš ta ču re dzē ja, ka ir cī ņa 
pie ap ma les, ku rai se ko ja ri pas iz
spē le uz vi du, re dzē ja, ka Dau ga va 
tur bi ja, ka viņš zag sies klāt vār tiem. 
Kro ufor dam bi ja jā me tas uz tā lo štan
gu, bet viņš pa li ka uz vie tas... Kas pars 
in stin ktī vi ju ta, ka vi ņu va ja dzē tu 
re dzēt, ka vārt sargs me tī sies uz tā lo 
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štan gu. No tās pus es bi ja grū ti pa celt ri pu pār i 
vārt sar ga kāj sar giem. Dau ga vam viss bū tu iz
de vies, ja Kro ufords bū tu no spē lē jis kā labs 
vārt sargs, tad jau bū tu tuk ši vār ti. In stin ktī vi 
Kas pars no strā dā ja pa rei zi. Diem žēl pa rei zi 
ne no strā dā ja vārt sargs. Ja Kas pars uz reiz bū
tu pa lai dis, bū tu gols. Nu bet Odu jas iz nir ša na 
arī bi ja fe no me nā la.»

Daudz ru nu bi ja arī par to, ka Odu ja sa vu 
ko man du glā bis, pār kāp jot no tei ku mus. Bi
ju šais vārt sargs An drejs Za ķis, kurš ta gad ir 
Lat vi jas ho ke ja ties ne šu virs va do nis, si tu āci ju 
skaid ro šā di: «Ties ne šiem bū tu daudz jā pie
do mā, lai ie do tu Odu jam no rai dī ju mu. Pirm
kārt, viņš ar sa vu nū ju vis pirms trā pa pa ri pu, 
krī tot, šļū cot pa le du gan drīz no ie me tie na 
ap ļa, un Kas pars vairs ri pu ne kon tro lē. Arī 
ot ra jā epi zo dē ne kā nav – Dau ga viņš iner ces 
dēļ krīt. Es tur ne kā du di vu mi nū šu no rai dī
ju mu ne re dzu. Kas pars jau it kā vi su iz da rī ja 
pa rei zi, no spē lē ja pa rei zi. Man lie kas, ka tā 
vien kār ši bi ja fa tā la ne veik sme. Jā, var būt viņš 
va rē ja jau mē ģi nāt mest tu va jā stū rī, bet prin
ci pā viņš vi su iz da rī ja pa rei zi.»

Da ži cil vē ki in ter ne tā iz tei ca ba žas, ka ar 
to Dau ga vi ņam šīs va sa ras Sten li ja kauss va
rē tu būt bei dzies. Pro fe si onā la jā spor tā par 
vie nu kļū du gan nost ne šauj... Svēt dien, kad 
«Bruins» pa pil dlai kā uz va rē ja, mū sē jais at kal 
bi ja uz strī pas. Gan ar ma zā ku spē les lai ku, 
bet bi ja. Ta gad jā tur īk šķi gan par Kas pa ru, 
gan «Bruins». Ja sē ri jā uz va rēs «Bruins», Dau

Va rē ja būt, bet...
KRIS TI ĀNS PELšS

09.09.1992.–12.06.2013.

12. jū ni jā Dau ga va pa ņē ma vie nu no ta lan
tī gā ka jiem mū su jaun ās pa au dzes ho ke jis
tiem – ti kai 20 ga du ve co Kris ti ānu Pel šu.
Prei ļu pui ka ho ke ja zi nī bas vis pirms smē lās 
Dau gav pi lī, tad Lie pā jā un Rī gā, no ku rie nes 
no nā ca pro fe si onā lā ho ke ja nā ka ma jā pa
kā pē – Ka nā das ju ni oru lī gas WHL klu bā Ed
mon to nas «Oil Kings».

2010. ga da NHL draf tā 17 ga du ve co Kris ti ānu 
ar 181. nu mu ru iz vē lē jās Ed mon to nas «Oi
lers». Sā kās kāp ša na NHL ho ke ja kal nā – di vas 
se zo nas «Oil Kings», kur pērn jau nek lis kļu va 
par WHL čem pi onu. Šo gad ti ka sperts nā ka
mais so lis – AHL ko man dā Ok la ho ma si ti jas 
«Ba rons». Li kās, vēl maz liet, vēl se zo na vai di
vas, un mums būs vēl viens NHL spē lē tājs... 
Va rē ja būt...

Va rē ja būt Lat vi jas olim pis kās ko man das ap
tve rē So čos, priekš ā vēl bi ja daudz spē ļu Lat
vi jas iz la sē un ne ti kai di vas... Kris ti āns auga 
par la bu ho ke jis tu. Ne vel ti ko man das bied ri 
vi ņu iz vē lē jās par sa vu kap tei ni, Lat vi jas ju ni
oru iz la sei spē lē jot pēr nā ga da pa sau les čem
pio nā tā Kal ga ri. Žēl, ka tā...

Ko pā ar Lat vi jas ho ke ja sai mi skumst  
«Spor ta Avī ze»

ga viņš va rēs sau kties par piln vēr tī gu Sten li ja 
kau sa ie gu vē ju. Re gu lā ra jā se zo nā gan la
bāk vei cies Či kā gai, kas ta jā uz va rē ja, ta ču 
«Bruins» esot tie ši tā da ko man da, kas ņem 
kau sus. Ie priek šē jo rei zi tas «lā čiem» iz de
vās 2011. ga dā, «mel na jiem va na giem» – vēl 
pirms ga da. Šis kauss zī mīgs ar vēl vie nu fak
tu: pir mo rei zi kopš 1979.  ga da fi nā lā at kal 
spē lē di vas ori ģi nā lā seš nie ka ko man das.

Sten li ja kau sa fi nā la tre šā un ce tur tā spē le 
18. un 20. jū ni jā Bos to nā. 

Sten li ja kau sa FI NĀLS

«Black Hawks» un «Bruins»
1. spē le – 4:3 

(0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Vār ti:  Sāds, Bol lands, Odu ja, Šovs (112:08); 
 Lu cičs (2), Ber že rons.

Dau ga vi ņam 15:09 spē les laiks, trīs me tie ni, di vi 
spē ka pa ņē mie ni, nei trāls liet de rī bas ko efi cients.

2. spē le – 1:2 
(1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Vār ti:  Šārps; Kel lijs, Pai jē (73:48)
Dau ga vi ņam 8:28 spē les laiks, viens spē ka pa ņē
miens un ne ga tīvs liet de rī bas ko efi cients (–1).
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Stenlija kausa

2. Uz va rē tā ju vār di tiek ie gra vē ti uz Sten li ja 
kau sa ār sie nām. To mēr 1991. ga da kau sa ie
gu vējs Fils Burks no Pits bur gas «Pen guins», 
pa va dot lai ku ar kau su, sa dzir dē ja, ka kau sa 
aug ša ne daudz grab, un ie do mā jās pats 
veikt la bo ju mus. Vei cot kau sa uz la bo ju mus, 
F. Burks pa ma nī ja, ka kau sa iek šie nē ie gra vē ti 
bi ju šo meis ta ru vār di, ku ri la bo ju ši Sten li ja 
kau su. Pie tu ro ties pie tra dī ci jām, Burks arī 

RAI MoNDS gE KIšS

Sā ko ties Sten li ja kau sa fi nāl spē lēm starp či kā gas «Blackhawks» un Kas pa ra Dau ga vi ņa 
pār stā vē to Bos to nas «Bruins», Lat vi jā ar pa ma to tām ce rī bām rau gās, ka San dis ozo liņš 
vairs ne būs vie nī gais, ku ra vārds ie gra vēts uz ho ke ja me kas uz va rē tā ju kau sa.  
Vai rāk ne kā gad sim tu ho ke jis tiem bi ju šas īpa šas at tie cī bas ar Sten li ja kau su.  
Tas pie dzī vo jis da žā dus mir kļus ar spē lē tā jiem: celts virs ho ke jis tu gal vām,  
pa va dīts go da ap lī ap lau ku mu, rem dē jis uz va rē tā ju slā pes ar šam pa nie ti,  
sa ņē mis ne skai tā mus skūp stus un ap skā vie nus, pie da lī jies bap tis tu ri tu ālos,  
bi jis du šā ar spē lē tā jiem utt. To mēr pār i vis am Sten li ja kauss ir kal po jis kā ie dves mas 
avots un mo ti vā ci ja ho ke jis tiem tiek ties pēc uz va ras. Kad 1892. ga dā lords Sten lijs  
zie do ja ie gā dā to kau su ama tie ru ho ke ja lī gai, viņš ne va rē ja ie do mā ties,  
ka tas kļūs par at pa zīs ta mā ko spor ta tro fe ju pa sau lē un kā dus at ga dī ju mus pie dzī vos. 
«Spor ta Avī ze» ap ko po ja da žus no in te re san tā ka jiem Sten li ja kau sa pie dzī vo ju miem.

Paš reiz ie ras tā tra dī ci ja, kad ko man das 
kap tei nis sa ņem Sten li ja kau su un, do do ties 
pie ko man das, pa ceļ virs gal vas, aiz sā kās ti
kai 1950.  ga dā. Kad Det ro itas «Red Wings» 
ho ke jists Pīts Ba ban dos sep tī tās spē les ot
ra jā pa ga ri nā ju mā ie me ta iz šķi ro šos vār tus 
pret Ņu jor kas «Ran gers», Deit ro tas kap tei nis 
Sids Eibels ap zi nī gi ne aiz ti ka kau su, jo to brīd 
bi ja pie ņemts, ka kauss at ro das uz gal da lau
ku ma cen trā. To mēr «Red Wings» uz bru cējs 
Teds Lin dsijs, emo ci ju pār ņemts, «kon fis
cē ja» kau su un, pa ce ļot to virs gal vas, de vās 
pie līdz ju tē jiem. «Esot tik tu vu kau sam, pēc 
ku ra esi sma gi tie cies, un, iz do do ties to ie gūt, 
tu ne at stāj to stā vam uz gal da lau ku ma vi dū. 
Tu snie dzies pēc tā,» T.  Lin dsijs ko men tē ja 
emo ci onā lo kau sa pa ņem ša nu. Ar spon tā no 
gā jie nu Lin dsijs uz vis iem lai kiem mai nī jis 
svi nī go uz va rē tā ju kau sa pa snieg ša nu. Mūs
die nās grū ti ie do mā ties ci tā du no slē gu mu 
kau sa pa snieg ša nai.

1. 1996. ga dā Lat vi jas ho ke ja līdz ju tē ji ga vi lē ja, 
jo San dis Ozo liņš iz cī nī ja Sten li ja kau su Ko lo
rā do «Ava lan che» sa stā vā. Diem žēl uz Lat vi ju 
kauss ne ti ka at vests, bet Ozo li ņa ko man das 
biedrs Sil vains Le feb rve pa rū pē jās, lai kauss 
tik tu iz man tots kā ri tu āla sa stāv da ļa – sa vu 
pirm dzim to ie svē tī ja bap tis tu pro ce dū rā no 
Sten li ja kau sa.

no lē ma ie gra vēt sa vu vēs tī ju mu kau sa iek šie nē: 
«Iz bau diet to, Fils «Bub ba» Burks, ’91 «Pen guins».» 
To mēr Bur ku ar kau su vie no ja tik stip ra saik ne, ka 
Ma ri o Lem jē mā jas bal lī tē Burks no lē ma ie lēkt ba
sei nā ar Sten li ja kau su. Lie ki pie bilst, ka kau sa svars 
ne ļā va tam uz pel dēt augš ā ko pā ar Bur ku. «Zve jo
jot» kau su no Lem jē ba sei na, ti ka no lauz ta ne lie la 
da ļa, ku ra ti ka sa lī mē ta ar... izo lā ci jas len ti.
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3. Ņu jor kas «Ran gers» 1940. ga dā sē ri jas ses ta
jā spē lē pret To ron to «Map le Le afs» iz cī nī ja 
sa vu tre šo Sten li ja kau su. Zī mī gi, ka to gad arī 
ti ka no mak sā ta «Ma di son Square Gar den» 
hi po tē ka. Lie lisks pa nā kums gan ko man dai, 
iz cī not kau su, gan klu ba va dī bai, ku ra god
prā tī gi no slē gu si sa vas sais tī bas. Kas bū tu 
la bā kais va ri ants, lai at zī mē tu no zī mī gos 
sa snie gu mus? «Ran gers» me nedž ments no
lē ma, ka va rē tu sim bo lis ki sa de dzi nāt hi po
tē kas lī gu mu Sten li ja kau sa iek šie nē. Ho ke ja 
cil vē ki no teik ti to uz ska tī tu par zai mo ša nu, 
to mēr no ie ce rē tās ide jas klubs ne at kā pās 
un ar kvē lu lies mu ti ka sa de dzi nāts lī gums. 
To mēr ar to stāsts ne bei dzas. Lai ap dzēs tu 
svi nī go uguns ku ru Sten li ja kau sā, «Ran gers» 
spē lē tā ji uri nē ja uz kau sa. Ap jo mī gā ri tu āla 
re zul tā tā nā ka mo kau su «Ran gers» ie gu va 
ti kai pēc 54 ga diem – 1994. ga dā, sē ri jas 
sep tī ta jā spē lē uz va rot vēl vie nu Ka nā das 
klu bu – Van kū ve ras «Ca nucks».

PIEDzīVoJUMI

5. Ho ke ja sla vas zā les da līb nieks Marks Mes jē 
1987. ga dā pēc tri um fa Sten li ja kau sā no lē
ma sa gā dāt ne vien sev iz klai di, bet arī lor da 
Sten li ja dā vi nā ju mam. Mes jē ko pā ar Sten li ja 
kau su de vās uz strip tī za klu bu un pie vie no
jās de jo tā jai uz ska tu ves. Vie nī gais jau tā jums 
va rē tu būt par to, kurš bi ja dās nāks dze ram
nau das de vējs.

4. Kriss Drei pers no Det ro itas «Red Wings» tā lu ne at pa li ka no «Ran gers» 
spē lē tā ju ie spē tā 1940. ga dā. Šo reiz gan cen trā lo lo mu spē lē ja vi ņa mei
ta. Pēc ie gū tā kau sa 2008. ga dā, K. Drei pers ie gul dī ja sa vu jaun dzi mu šo 
mei tu, un, lī dzī gi kā la bā ka jās ko mē di ju fil mās, arī Drei pe ra lo lo jums at
stā ja pē das kau sa iek šie nē. «Jā, vi ņa no kār to jās kau sā. Tas bi ja smiek lī gi. 
To va kar es vai rā kas rei zes tik un tā pa dzē ros no kau sa, tā pēc nav pa ma ta 
sa trau ku mam.» Acīm re dza mi vēl tu vā ka saik ne ar kau su nav ie spē ja ma.
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6. 1994. ga dā pēc 54 ga du klu su ma Ņu jor kas 
«Ran gers» iz cī nī ja Sten li ja kau su. «Ran gers» 
uz bru cējs Eds Ol čiks un rei zē arī zir gu skrie
ša nās ama tie ru jāt nieks no lē ma ap lai mot 
sla ve no zir gu skrie ša nas sa cen sī bu lau re ātu 
zir gu Go For Gin, ļau jot vi ņam pa dzer ties no 
Sten li ja kau sa.

7. Pat riks Keins kļu va par pir mo ho ke jis tu vai rāk 
ne kā gad sim tu il ga jā Sten li ja kau sa vēs tu rē, 
kurš tro fe ju aiz ve da uz Ni agā ras ūdens kri tu
mu. 2010. ga da augus tā P. Keins tu rē ja kau su 
virs gal vas, ka mēr ūdens no Ni agā ras «kā zu 

ūdens kri tu ma» šļā cās vir sū. «Ūdens si tās vir
sū brī dī, ka mēr tu virs gal vas tu ri lie tu, pēc 
ku ras esi sma gi strā dā jis un tie cies vi su sa vu 
dzī vi – tas ir lie lis ki.»

8. Ana hei mas «Ducks» 2007. ga dā kļu va par 
pir mo ho ke ja klu bu Ka li for ni jas šta tā, kurš 
iz cī nī jis Sten li ja kau su. Pro tams, tā dos brī žos 
jā rak sta vēs tu re. To brīd sa kri ta, ka Ka li for
ni jas pil sē tā Pa sa de nā no tiek ik ga dē jā ro žu 
pa rā de. Il gi ne nā cās ap spries ties, vai Sten li ja 
kauss būs vē ro jams pres ti ža jā ro žu pa rā dē, 
to mēr dis ku si jas rai sī ja, kurš spē lē tājs būs 
kau sa pa va do nis – Breds Meijs, kurš 
lī gā bi ja vai rāk pa zīs tams kā rupjš 
spē lē tājs. To mēr uz plat for mas ar 
Ana hei mas pil sē tas at ai no ju mu ro
žu ies kā vu mā B. Meijs ko pā ar kau
su iz ska tī jās vai rāk ne kā ap bu ro ši.

9. Pār sva rā Sten li ja kauss ie sā ku mā tiek iz rā dīts 
uz va rē tā ju pa rā dē pil sē tas cen trā. To mēr 
Či kā gas «Blackhawks» pa pil dus tam kau su 
iz rā dī ja arī ci tā pa rā dē, kriet ni vien krāš ņā
kā. Bi ju šais «Blackhawks» aiz sargs Brents 
So pels es kor tē ja Sten li ja kau su ge ju pa rā dē 
pa Či kā gas ie lām, go di not To ron to «Map le 
Le afs» ģe ne rāl me ne dže ra Brai ena Bur ka 

ci ti in te re san ti FAK TI:
n Sten li ja kauss ir da lī jis gul tu ar vis maz vie nu 

spē lē tā ju un vi ņa sie vu mī las prie kos.
n Ņu jor kas «Is lan ders» spē lē tājs Klarks Gil lijs 

ba ro ja su ni no kau sa.
n Kauss vai rā kas rei zes ir no zau dēts lid os tās.
n Kauss ir vi zi nāts su ņu pa jū gā. 
n Kauss ir maz gāts trau ku maz gā ja ma jā ma šī

nā.
n Džei mijs Lan gen bren ners iz vi zi nā ja kau su aiz 

āt rum lai vas. Vie nī gais veids, kā pie ru nāt kau
sa uz rau gu at ļaut «iz vi zi nāt» kau su, ja tam 
tiks uz vil kta dro šī bas ves te – sa cīts, da rīts. 

n Sten li ja kauss ir bi jis go da vie sis vai rā kās  
kā zās.

dē lu – Bren da nu Bur ku, kurš cie ta le tā lā au
to ka tas tro fā. Bren dans 2009. ga da no ga lē 
nā ca kla jā ar pa zi ņo ju miem par ho mo fo bi jas 
pro blē mām pro fe si onā la jā spor tā, ak tu ali zē
jot dis ku si jas par to le ran ci pret sek su āla jām 
mi no ri tā tēm spor tā.

10. 1999. ga da čem pi onu Dal la sas «Stars» da žu 
spē lē tā ju tu vi pa zi ņas bi ja no sma gā me
tā la gru pas «Pan te ra». Pēc tam, kad «Stars» 
iz cī nī ja kau su, Vin nijs Pa uls – gru pas līdz di
bi nā tājs – rī ko ja bal lī ti sa vās mā jās par go du 
«Stars» uz va rai. Bal lī tes lai kā cil vē ki jā ja ar 
kau su glu ži kā ar po ni ju, dzē ra no tā, kat rā zi
ņā ļā va va ļu fan tā zi jai. To mēr si tu āci ja ar kau
su iz gā ja ne daudz no rām jiem, kad «Stars» 
uz bru cējs Gaijs Kar bo no uz kā pa uz V. Pa ula 
bal ko na, pa cē la kau su virs gal vas un me ta 
to le jā, tē mē jot uz ba sei nu. Lie ki pie bilst, ka 
Kar bo no ne trā pī ja un Sten li ja kauss ie dzī vo
jās pa ma tī gā buk tē. Ti ka iz saukts sud rab ka lis, 
lai sa la bo tu kau su. «Stars» va dī ba gan no
liedz šā da no ti ku ma esī bu. 
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un viņa «Donbass»

i n t e r v i j a

Sergejs Naumovs

– Pērn, kad ar te vi ru nā jā mies, do mā ju, ka vēl esi Rī gas «Di na mo» 
vārt sar gu tre ne ris. Vai ta gad va ri uz rā dīt lī gu mu, ka esi Do ņec kas 
«Don bass» tre ne ris?

– (Sme jas.) Tad es vēl bi ju «di na mie tis»... Šo brīd es mu «don ba sie tis». 
Lī gums? Man ir bi ju šas da žā das si tu āci jas. Kad ir lī gums, tas ir la bi. Ir bi
jis arī, ka lī gums ir, ta ču prak tis ki tā nav. Šo reiz man tie šām ir lī gums ar 
«Don ba su». Jo pro jām kā vārt sar gu tre ne rim.

– Vai jaun o gal ve no tre ne ri An dre ju Na za ro vu pa zīs ti?
– Nē. Per so nis ki pa zīs ta mi ne esam. Mums ir pie cu ga du star pī ba, ne

es mu ar vi ņu ne ko pā spē lē jis, ne arī pret vi ņu spē lē jis. To ties mums ir 
ko pī gi drau gi – An drejs Ko va ļen ko, San dis Ozo liņš, ku ri spē lē ju ši ko pā 
ar Na za ro vu.

– Vai bi ja ie spē ja, ka viņš Do ņec kā ie ro das ar sa vu vārt sar gu tre ne ri?
– Var būt vi ņam bi ja tā das do mas, ta ču mēs ar «Don ba sa» va dī bu esam 

vie no ju šies, un ma na po zī ci ja ir tā da, ka klu bam ir savs vārt sar gu tre ne ris, 
kurš tur strā dā ne ti kai vie nu vai di vas se zo nas, bet ilg sto ši un no dar bo jas 
arī ar klu ba jaun o vārt sar gu audzi nā ša nu. Lai vi ņi pēc ga da vai di viem 
pie vil ktos klāt. Tā pat kā klu bam ir ģe ne rāl me ne dže ris un pre zi dents, tam 
ir arī vārt sar gu tre ne ris, kurš at bild par klu ba vārt sar gu stra tē ģi ju, vārt sar
gu pie ai ci nā ša nu un sa vu vārt sar gu audzi nā ša nu. Vārt sar gu tre ne ra darbs 
diez gan stip ri at šķi ras no pā rē jo tre ne ru dar ba  – es it kā strā dā ju ko pā 
ar ko man das gal ve no tre ne ri, es mu vi ņa pa līgs, ta ču ta jā pa šā lai kā mans 
darbs ir nost no vis as pā rē jās ko man das. Es ko pā ar vārt sar giem it kā es

mu vēl vie na ko man da. Vārt sar gu tre ne rim nav jā jau cas iek šā ko man das 
ko pē jā dar bā, jā, va ru pa teikt sa vas do mas, ta ču es ne es mu tre ne ris, bet 
vārt sar gu tre ne ris. Šis ir tāds kā NHL klu bu mo de lis. Dro ši vien Ar tūrs 
Ir be par to var la bāk iz stās tīt, bi ju Det ro itā – tur ir tie ši tā da sis tē ma. Pērn 
bi ju Naš vi lā – tur tas pats. NHL klu ba vārt sar gu tre ne rim darbs NHL klu
bā uz simts pro cen tiem, tad vēl ir asis ten ti Ame ri kas, Aus trum kras ta un 
ju ni oru lī gās. Klu bam ir sis tē ma ar vārt sar giem vi sās četr ās lī gās. Un šā
di vārt sar gu tan dē mi vai ko man das ko pā strā dā pat ga du des mi tus. «Red 
Wings» vārt sar gu tre ne ris Be dārs klu bā ir seš pa dsmit ga du, strā dā jis ar 
Ha še ku, Os gū du, Ver no nu.

– Vai tu «Don ba sa» klu bā esi vie nī gais vārt sar gu tre ne ris?
– «Don ba sam2» bi ja savs vārt sar gu tre ne ris  – kād reiz Krie vi jas su

per lī gā spē lē ja Bo riss Tor tu novs, bi ja spē les, kad uz augš u pa cē lām jaun o 
vārt sar gu, bet, kad sa vai no ti bi ja La co un Er sbergs, strā dā jām vis i ko pā. 
Rei zi ne dē ļā mums bi ja arī vi su vārt sar gu ko pē jais tre niņš. Do ņec kā ir arī 
sa va ho ke ja aka dē mi ja, tur gal ve nais tre ne ris ir zviedrs Džims Bri tens, vi
ņiem sa vi čet ri vārt sar gi. Pēc ie spē jas pirm die nās vi ņu vārt sar gus aici nā
jām uz va ka ra le du. Es vai rāk no dar bo jos ar «Don ba sa» un aka dē mi jas jeb 
spor ta sko las ve cā kās gru pas vārt sar giem. Dro ši vien arī turp māk vai rāk 
strā dā šu ar gal ve nās ko man das un spor ta sko las vārt sar giem.

– Gud ri nie ki teik tu, ka tu pa lī dzi augt mū su kon ku ren tiem!
– (Sme jas.) Nē, tas ir ti kai biz ness. Bi ja laiks, kad strā dā ju arī ar Lat vi jas 

vārt sar giem.

JĀ NIS MA TU LIS

Lai kam jau Rī gas «Di na mo» un Lat vi jas iz la sē nav spē lē ju ši pa ši dum jā kie 
ho ke jis ti, ja ta gad dau dzi no vi ņiem ir tre ne ri. Kā oļegs zna roks un  
Ha rijs Vī to liņš Mas ka vā, Igors Pa vlovs – Han no ve rē,  
Alek sandrs Be ļav skis – Bob ruis kā, Ar tūrs Ir be – bi ja Va šin gto nā,  
ta gad Lat vi jas iz la sē, Pē te ris Skud ra – ņiž ņij nov go ro dā,  
Alek sandrs Sem jo novs – Ār bo gā, An drejs Ma ti cins – če re po ve cā,  
Ar tis Ābols un Vik tors Ig nat jevs – te pat Rī gas «Di na mo»,  
Le onīds Tam bi jevs – HK «Rī ga». Pa vi sam drīz sa vu ot ro se zo nu  
Do ņec kā sāks Ser gejs NAU MoVS.

vārt sar gam va jag cen sties ne ie laist vai rāk par di vām ri pām spē lē –  
sta tis ti ka rā da, ka tad ko man da pa ras ti arī uz var. Ja trīs...  

vai daudz KHL ko man du spēj ie mest vai rāk par trim ri pām? Nē.
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– Kād reiz tei ci, ka labs ir tas vārt sargs, kurš 
at vai ra vai rāk par 90 pro cen tiem me tie nu un 
ik spē lē ne ie laiž vai rāk par div ar pus vār tiem.

– Jā, tas ir pēc sta tis ti kas. Vārt sar gam tā la
ba ir, ja virs 91 pro cen ta un līdz div ar pus ri pām, 
ta ču jā ska tās arī, kas par lī gu, kā das tur ko man
das. Sa vu laik Krie vi jas su per lī gā spē lē ja Po do
mac kis, vi ņam vis pār bi ja fan tas tis ki labs at vai
rī to me tie nu pro cents un pat ma zāk par vie nu 
ri pu spē lē. Ja tas no tiek ko man dā, kas spē lē no 
aiz sar dzī bas, kā Pjot ra Vo rob jo va ko man dās, un 
spē lē vārt sar gu trau cē ti kai div pa dsmit rei žu, tā 
ir vie na lie ta. Vārt sar gam va jag cen sties ne ie laist 
vai rāk par di vām ri pām spē lē – sta tis ti ka rā da, 
ka tad ko man da pa ras ti arī uz var. Ja trīs... Vai 
daudz KHL ko man du spēj ie mest vai rāk par 
trim ri pām? Nē. Ja vārt sargs spēj ne ie laist vai rāk 
par di vām ri pām, viņš dod ko man dai re ālas iz
re dzes uz va rēt. Kā vārt sargs. Ja ir trīs ri pas, tad 
ko man dai jā ie met vai rāk. Sva rīgs arī me tie nu 
skaits, tā pēc uz pli ku sta tis ti ku vien ne va ja dzē tu 
pa ļau ties.

– Par vārt sar gu sta tis ti ku vai cā ju tā pēc, 
ka pēc te vis no teik ta jiem pa ra met riem gan
drīz vis i KHL vārt sar gi ir ar augs tu meis ta rī
bu. Pat piec des mi ta jam – Ja nam La šā kam – ir 
90,9 pro cen ti at vai rī to me tie nu un 2,74 ri pas 
ik spē lē. 

– Jā vēr tē ir vārt sar gi, kas aiz va dī ju ši vis maz 
35 pro cen tus spē ļu, tā tad – pa mat vār tsar gi. Kā 
Ko šeč kins, Ba ru ļins, Jer jo men ko, bet tie ir klu
bi, kur ļo ti la ba ko man das ko pē jā aiz sar dzī ba, 
ne gri bu no liegt vi ņu meis ta rī bu, vis i trīs ir pie
re dzē ju ši un la bi vārt sar gi, ta ču at šķi ras, kā vār
tos jū tas vi ņi un kā «Vit jaz» vai «Lev» vārt sargs. 
Ļo ti daudz at ka rīgs no ko man das tak ti kas, kā 
spē lē ko man da. Ja tas ir to tā lais uz bru kums, tad 
vārt sargs da bū svīst, ja tā ir tā da aiz sar dzī ba kā 
Vo rob jo vam Tol ja ti «La dā», tā ir pa vi sam ci ta 
spē le. Kur katrs zi na, par ko at bild. Tad arī vārt
sar gam ir vieg lā ka dzī ve.

– La šā ka skait ļus no sau cu tā dēļ, lai no te vis 
iz spies tu se ci nā ju mu, ka KHL vārt sar gi at bilst 
vi dē ji la bam lī me nim. Sta tis tis ki.

– Prin ci pā tā ir. Pē dē jos ga dos vārt sar gu spē
le KHL tie šām uz la bo ju sies, dro ši vien pluss 
ir tas, ka vis os KHL klu bos ir vārt sar gu tre ne
ri. «Di na mo» pir ma jā ga dā bi ja diez gan daudz 
zau dē to vār tu, ta ču pa lē nām skait ļi uz la bo ju šies. 
Arī vi sā lī gā ša jos pie cos ga dos vārt sar gu spē le 
kļu vu si sta bi lā ka. Ko pē jā ma sa ir ļo ti blī va, vairs 
nav pa vi sam slik tu vārt sar gu. KHL vārt sar gu vi
dē jā meis ta rī ba ir diez gan augst a.

– Ku ri ir pa ši la bā kie kā vārt sar gi?
– Ne zi nu. Vie dok ļi var būt ļo ti at šķi rī gi, tā pat 

kā par lau ku ma spē lē tā jiem. Vie niem pa tīk vie
ni, ci tiem – ci ti. Va ram ska tī ties pēc sta tis ti kas, 
pēc spē les sti la. Ir vārt sar gi, kas var būt ne spē lē 
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arī drau gi.
– Jo jūs esat ko man da ko man dā.
– Jā. Man va ja dzīgs labs psiho lo ģis kais kon

takts ar vi ņiem, ti kai tad es va ru nor mā li strā
dāt. Es ta ču spē les lai kā ne va ru uz kliegt: «Ķer!» 
vai «Ne ķer!» Vai: «Uz ma nies pie zi lās lī ni jas!» 
Ar vārt sar giem ir spe ci fisks darbs. Tā ir arī im
pro vi zā ci ja, bet pa mats ir psiho lo ģi ja. Vārt sar gu 
va jag psiho lo ģis ki at bal stīt. Mi ka Tel kvists šīs 
se zo nas ot ro pus i la bi no spē lē ja arī tā pēc, ka ju
ta – vi ņam uz ti cas par simts pro cen tiem, un tad 
viņš arī no spē lē ja, kā var.

– Esam no nā ku ši pie «Di na mo». Kaut arī 
tu esi bi ju šais «di na mie tis», dro ši vien se ko ji 
līdz i arī mū su ko man dai.

– Bi ju šo ne mēdz būt... (Sme jas.)
– Mū su vārt sar giem šī bi ja diez gan dī vai na 

se zo na. Ru dens pus ē un pirms tam pār bau des 
spē lēs Mā ris Ju čers iz ska tī jās ļo ti pār lie ci no ši, 
la bāk par Tel kvis tu. Ta ču sā kās se zo na, Ju čers 
it kā spē lē ja la bāk, bet uz va ru ne bi ja.

– Mā ris uz «Di na mo» ti ka uz ai ci nāts pirms 
di vām se zo nām. Pirms tam viņš ne kur no piet
ni ne bi ja spē lē jis. Bi ja ot rais vārt sargs Lie pā jā 
aiz Di mas Ža bo tin ska, vēl šur tur bi ja spē lē jis. 
«Di na mo» bū tī bā bi ja vi ņa pirm ā lie lā ko man
da, viņš bi ja ta lan tīgs vārt sargs, bet bez pie re
dzes. Pir ma jā se zo nā vi ņam bi ja slikts sā kums, 
uz trau cās, ta ču se zo nu pa bei dza la bi. Uz de vums 
bi ja – spē lē un dod ko man dai ie spē ju uz va rēt. Ja 
ne iz do sies spē le, var būt ko man da ko pē jiem spē
kiem to iz vilks. Ot ra jā se zo nā Ju čers ju tās pār
lie ci no šāk, pār bau des ma čos bi ja gan la ba spē le, 
gan re zul tāts. Ta ču pār bau des spē les psiho lo ģis
ki at šķi ras no re gu lā rā čem pio nā ta.

– Tās ir spē les par nau du jeb, kā mī lē ja 
teikt Ēriks Ko ņec kis, pun ktu spē les.

– Kad sā kās se zo na, Ju če ram kaut kā bei gās 
pie trū ka, tā ir vis tī rā kā psiho lo ģi ja, vi ņam ne bi
ja pie re dzes, acīm re dzot vi ņu va ja dzē ja psiho lo
ģis ki la bāk sa ga ta vot. Vi ņam ir gan teh ni ka, gan 
augums, bet, ja maz liet pie trūkst, tā ir psiho
lo ģi ja. Žēl, ka vi ņam šī se zo na iz nā ca tā da. Nu 
pa gā ju ši di vi ga di, un tiek do māts, kur vi ņu aiz
sū tīt... Ne zi nu, vai vi ņam ir lī gums ar «Di na mo» 
vai nav, ta ču var būt mēs pa zau dē jam vārt sar gu. 
Var būt, ka ne pa zūd, ta ču vie na lie ta ir, kad esi 
vi su acu priekš ā un te vi audzi na, ār ze mēs var 
būt arī tā, ka esi ti kai viens no le ģi onā riem. Bet 
var būt tas vi ņam nāks par la bu. Vi sā di var būt. 

s e r g e j s  n a u m o v s

pa rei zi, bet ri pas at sit un ķer, un, kā sa ka, ne va
jag la bot to, kas ne maz nav sa lauzts. Jā, var vārt
sar gam pa lī dzēt tikt va ļā no kļū dām, ja tās at
kār to jas. It se viš ķi tas at tie cas uz jaun ajiem vārt
sar giem. Ta ču, kad vi ņi spē lē, ir pil nī gi vien al ga, 
spē le ne būt nav ob li gā tās prog ram mas iz pil de. 
Vārt sar gam ir jā ie mā ca pa rei za teh ni ka, pa rei
zi vārt sar ga teh ni kas ele men ti, ku rus viņš spē
les lai kā var iz man tot pēc sa va ie ska ta. Pa teikt, 
kurš ir KHL la bā kais vārt sargs, ne va ru, un tas 
ne bū tu arī pa rei zi. Ir kā di sep ti ņi, kas ir daudz
maz līdz vēr tī gi. Vārt sar gam ir bū tis ki, kā dā esi 
ti cis ko man dā, kā das ir at tie cī bas ar ko man das 
bied riem, tre ne riem, pub li ku. Man lie kas, ka 
Je žovs ir labs vārt sargs, arī Kriss Holts, La šāks. 
Man pa ti ka arī «At lant» vārt sargs Hu do bins, ta
ču vie dok ļi var būt da žā di.

– Kā ti ka vei do ta «Don ba sa» ko man da? 
Vai tu pie da lī jies?

– Nē. Kad no nā cu klu bā, tur jau bi ja ļo ti 
daudz iz da rīts. Bi ju pat maz liet iz brī nīts, ka Do
ņec kā tik īsā lai ka sprī dī tik daudz iz da rīts. Klu
ba ģe ne rāl me ne dže ris un vi ce pre zi dents Ser gejs 
Ša ku rovs un tre ne ris Ser gejs Vi ters bi ja pa vei ku
ši mil zī gu dar bu. Jau se zo nas sā ku mā mums bi ja 
kon ku rēt spē jīgs sa stāvs. Kā tas no ti ka? Ne zi nu. 
Tas bi ja pirms ma nis.

– Arī vārt sar gus tu ne iz vē lē jies?
– Nē.

– Un kurš iz vē lē jās te vi?
– Jū li uss Šup lers. Kad va sa rā šķī rā mies ar 

«Di na mo», vis pirms pa bi ju Naš vi lā, un jau tad 
man bi ja kon takts ar kā du Aus tru mu gru pas 
klu bu, it kā bi jām pa nā ku ši sa prat ni, tad pie zva
nī ja Jū li uss: vi ņam esot brī va vārt sar gu tre ne ra 
vie ta. Nu jau man bi ja di vi pie dā vā ju mi – viens 
no Aus tru miem, otrs no Rie tu miem. Ap ru nā jos 
ar vie niem, ar ot riem un pie ņē mu Šup le ra pie
dā vā ju mu.

– Dro ši vien Ju lo te vi iz vē lē jās tā pēc, ka zi
nā ja te vi gan kā vārt sar gu, gan kā vārt sar gu 
tre ne ri.

– Dro ši vien. Viņš ma ni arī Rī gā pa mā cī ja, 
ka man kā tre ne rim ir šis tas jā mai na, ne tie ši 
tre nē jot vārt sar gus, bet kā tre ne rim. Pir ma jā ga
dā ma nī vēl bi ja daudz no spē lē tā ja un man bi ja 
ļo ti la bas at tie cī bas ar ko man das ho ke jis tiem. 
Arī ta gad man tās ir la bas, bet Jū li uss ie tei ca, 
ka jā sāk ie vē rot dis tan ci: tas to mēr ir darbs. Tā
pat pa lī dzē ja Nor munds Sē jējs, kurš pats pirms 
kā da lai ka bi ja tā dās pa šās po zī ci jās  – ar lie lu 
da ļu no «di na mie šiem» viņš bi ja ko pā spē lē jis. 
Ie klau sī jos vi ņu pa do mos, ta ču tas vai rāk at tie
cas uz spē lē tā jiem, mans vie dok lis, ka ar vārt
sar giem va ru ko mu ni cēt bied ris kāk, daudz jau 
man ko man dā vi ņu nav – di vi vai trīs. Un man 
var būt ar vi ņiem drau dzī gas at tie cī bas, kas ne
būt ne trau cē dar bā. Ār pus dar ba mēs va ram būt 

Pa mats ir psiho lo ģi ja. vārt sar gu va jag psiho lo ģis ki at bal stīt.  
mi ka Tel kvists šīs se zo nas ot ro pus i la bi no spē lē ja arī tā pēc, ka ju ta –  
vi ņam uz ti cas par simts pro cen tiem, un tad viņš arī no spē lē ja, kā var.

 Jūliusu ŠUPLerU Sergejs var 
atļauties dēvēt par savu draugu.
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Kad sā kām strā dāt ar Ju če ru, ma nos plā nos bi ja, 
ka se zo nā, kas ta gad būs, viņš «Di na mo» vār tos 
bū tu 50:50. Vēl reiz gri bu uz svērt, ka vārt sar gam 
psiho lo ģi ja ir ļo ti bū tis ka  –pār lie cī ba par se
vi, miers un ju ša na, ka tev uz ti cas. Ja ko man da 
ņem vārt sar gu, ku ram ne tic, tad la bāk vis pār 
ne ņemt, jā ņem tas, ku ram tic. Te ir iz nā ku si 
kaut kā da ne sa pra ša nās.

– Tas viss sa pro tams, bet ar Ju če ru ne bi ja 
uz va ru...

– Ne bi ja re zul tā ta, un tā pēc tā viss ir iz nā cis. 
Ta ču at ce rē si mies, cik daudz lai ka un uz ti cē ša
nos va ja dzē ja Mi ķe lim Rēd li ham vai Lau rim 
Dār zi ņam, ka mēr vi ņi sā ka dot re zul tā tu. Vi ņi 
ti kai pa ma zām vien ti ka pie lie lā ka spē les lai ka. 
Vārt sar ga po zī ci ja gan ir at šķi rī ga, vi ņam pie sa
vas ie spē jas tikt grū tāk. Ta ču, vai nu mēs di vas 
se zo nas audzi nām vārt sar gu un pēc tam no vi ņa 
pra sām re zul tā tu, vai arī pra sām uz reiz, vi ņu ne
iz au dzi nā da mi. Lat vi jā nav tik daudz la bu vārt
sar gu. Ja tas bū tu NHL, lie la bē da: ne der šis, ņe
mam nā ka mo. Man lie kas, ka Lat vi jā vārt sar gus 
pa stip ri nā ti jā tre nē no seš pa dsmit ga du ve cu ma 
un jā cen šas, lai mums pēc pie ciem ga diem bū tu 

čet ri la bi vārt sar gi. Ci ta lie ta, kur vi ņi vis i spē
lēs? Vis i ne var būt vie nā ko man dā. Skaidrs, kā
du at kal pa zau dē sim. Es ru nā ju ti kai kā vārt sar
gu tre ne ris un kā es šo pro blē mu re dzu.

– Vai Kris ters Gud ļev skis pērn bi ja ta vā un 
Vla dis la va Tret ja ka rī ko ta jā vārt sar gu no met
nē?

– Nē, pērn Kris te ra ne bi ja. Bi ja Ju čers, Ed
gars Ma saļ skis un Holts. Tas jau ir tre ni ņu laiks, 
vi ņiem kaut kur bi ja jā pa sli do, jā sāk ga ta vo ties 
se zo nai.

– Vai tur ir arī tavs no pelns, ka Gud ļev skis 
tik la bi no spē lē ja pa sau les čem pio nā tā?

– Ne zi nu. Es mu prie cīgs, ka viņš tā no spē lē
ja, ta ču ne skrie sim tik strau ji – vārt sargs ir vārt
sargs, to mēs re dzam arī ar Ju če ru. Jā, Kris ters 
iz vil ka pil no kār ti un pra ta to iz man tot. Ta gad 
vi ņam jā pie rā da, ka tas ir vi ņa lī me nis. Vis as 
se zo nas ga ru mā. Ne vie nam nav no slē pums, ka 
vi ņam bi ja sa vas pro blē mas MHL čem pio nā
tā. Tā ar jaun iem vārt sar giem no tiek. To, kurš 
vis vai rāk pa lī dzē jis vi ņa iz aug smē, Kris ters pats 
zi na vis la bāk. Tas bi ja pa sen, kad Gints Bi se
nieks stās tī ja, ka vi ņam esot pui sis, kurš ļo ti grib 
sar gāt ho ke ja vār tus. Bet tad tas vai rāk bi ja han
dbo la vai fut bo la vārt sargs. Kris ters ri pas ķē ra, 
iz man to jot sa vu ķer me ni, arī mans uz de vums 
bi ja ie mā cīt, lai viņš kļūst par ho ke ja vārt sar gu, 
ar mo no to niem tre ni ņiem, vie na un tā pa ša vin
gri nā ju ma at kār to ša nu, ar pa rei zām kus tī bām.

– Pluss no teik ti ir tas, ka Kris ters ir augu
mā liels.

– Jā, un la bi ir, ka viņš augu mu iz man to ne 
ti kai kā vār tos stā vošs vārt sargs, lai at sis tu ri pas, 
bet arī daudz kus tas, ķer ri pas, viņš ir spē lē jošs 
vārt sargs.

– Vai tu ska tī jies pa sau les čem pio nā ta spē
les?

– Tās, ku ras ko men tē ju, no teik ti ska tī jos, ci
tas – ar vie nu aci, kaut ko mā jās da rot.

– Kas no ti ka ar mū su vārt sar giem?
– Oi! Ne gri bu ta gad uz mes ties par lie lo eks

per tu, un tā nav ma na kom pe ten ce, tur bi ja Ar
tūrs Ir be – viņš vis la bāk zi na, kas un kā tur bi ja. 
Ed gars di vus mē ne šus bi ja sa vai nots, tas no teik
ti at stā ja se kas, Mā ris spē les sā ku mā ar Krie vi ju 
no spē lē ja la bi... Katrs ska tī tājs var iz teikt sa vas 
do mas, žur nā lis ti  – sa vas, bet ru nāt, ka viens 
bi ja slims, otrs  – kā pēc vis pār ti ka ņemts, tas 
ne kā das po zi tī vās emo ci jas ne ra dī ja. Arī ci tiem 
spē lē tā jiem, bet vārt sar giem jo se viš ķi. Kā bi ja, 
tā bi ja, bet, kā bi ja, es ne zi nu.

– Viss bi ja lo ģis ki?
– Jā. Vi ņi strā dā ja tā, kā uz ska tī ja par pa rei

zu. Bū tu cits tre ne ris, bū tu ci tas ni an ses. Katrs 
tre ne ris strā dā maz liet sa vā dāk. Tre ne rim vie nī
gais pa rei zais lē mums ir – ne ap spriest ci ta tre
ne ra dar bu. Tam nav jē gas. Vai nu tre ne ra darbs 
ir de vis re zul tā tu un mēs vis i esam ap mie ri nā ti, 
vai re zul tā ta nav un mēs ne esam ap mie ri nā ti. Ja 

ko man da tiek ga ta vo ta olim pis ka jām spē lēm, 
tad to ir pa vi sam sa vā dāk jā vēr tē. Bi ja čem pio
nā ti, kad ame ri kā ņi kri ta ār ā no A gru pas, bet 
vi ņi mērķ tie cī gi tur pi nā ja ko man das at jau not ni. 
Var būt kād reiz ne ti ka ce tur tdaļ fi nā lā vai zau
dē ja pir ma jā kār tā, ie ņē ma des mi tās vie tas, bet 
vi ņi vei do ja sa vu iz la si. Ga lī gi ne pie krī tu tiem, 
kas sa ka, ka ame ri kā ņiem šo gad bi ja kaut kā da 
stu den tu ko man da vai kaut kas tam lī dzīgs. Kā da 
star pī ba, kas spē lē? Ame ri kā ņi šo gad no spē lē
ja daudz la bāk ne kā ci tus ga dus. Man ko man da 
pa ti ka, arī vārt sargs Gib sons.

– Vai tu sa pra ti, kā pēc «Don bass» ne ti ka 
Ga ga ri na kau sā?

– Pie trū ka vie na pun kta... Kur to pa zau dē
jām? Tik pat la bi se zo nas sā ku mā, vi dū vai bei
gās. Ne va ru teikt, ka slik ti aiz va dī jām se zo nas 
sā ku mu, vi du vai bei gas. Ko man da no spē lē ja 
tur nī ru bez lie liem kri tu miem, kā mums bi ja 
pir ma jās se zo nās Rī gā, kad zau dē jām as to ņas 
spē les pēc kār tas. Arī lie lu zau dē ju mu ne bi ja, 
zau dē jām bul lī šos, pa pil dlai kā vai ar 1:2. Man 
lie kas, ka tas ir ti kai lai ka jau tā jums – jaun a ko
man da, pirm ā se zo na, var būt maz liet pie trū ka 
sa spē lē tī bas un psiho lo ģis ko sa išu, kā bi ja «Di
na mo», kur vis i bi jām spē lē ju ši ko pā Lat vi jas 
iz la sē. Ka mēr cits ci tu ie pa zi na – lau ku mā, ģēr
btu vē, sa dzī vē. Ja bū tu pie trū cis des mit pun ktu, 
va rē tu mek lēt, kur tie pa zu da, bet viens punkts... 
To va rē ja pa zau dēt jeb ku rā spē lē.

– Re gu lā rā čem pio nā ta pē dē jie trīs ma či – 
zau dē jums bul lī šos, zau dē jums pa pil dlai kā 
un uz va ra bul lī šos.

– Vie nu ri pu ie mes tu, vie nu ne ie lais tu, un 
mēs bū tu «playoff».

– Vai ot rā di: «At lant» pē dē jās de vi ņās spē
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lēs no ie spē ja miem 27 pun ktiem da bū ja 23...
– Do ņec kā vi ņi mums zau dē ja ar 0:3, un tad 

sā kās sē ri ja.
– Ar 5:4 uz va ru Rī gā...
– Ja vi ņi vie nu no šīm spē lēm zau dē tu... 

Mums paš iem pie trū ka vie na pun kta, un «At
lant» se zo nas bei gas no spē lē ja kā čem pi oni.

– 23 pun kti no 27 – tas ta ču ir CSKA gra
fiks...

– As toņ des mi ta jos ga dos... Ne zi nu «At lant» 
ko man das ni an ses, ta ču pie tie ka mi il gi pa zīs tu 
Alek se ju Žam no vu gan kā spē lē tā ju, gan ģe ne

rāl me ne dže ri – viņš ir gudrs cil vēks. Pēc jaun ā 
ga da kļūs tot par «At lant» ģe ne rāl me ne dže ri, ne
zi nu, vai tas sais tīts ar vi ņu, vai arī viņš nav vai
nīgs, bet fakts ir  – ar Žam no vu «At lant» gā ja uz 
augš u. Ļo ti lie la lo ma tur bi ja arī San dim Ozo
li ņam – viņš var tau tu pa celt uz va roņ dar biem.

– Vai Hol ta no nāk ša na «Don ba sā» bi ja tavs 
darbs?

– Sa vu ro ku pie li cis es mu. Mums no ie rin
das bi ja iz gā jis La co, Er sber gam bi ja cirk šņa 
sa vai no jums, jan vā rī mū su po zī ci jas ta bu lā bi ja 
tā das, ka katrs punkts no zī mīgs, tā pēc mek lē

jām vārt sar gu. Er sbergs vairs pa lī dzēt ne va rē
ja, bi ja va ja dzīgs vēl viens vārt sargs. Ja tie kam 
«playoff». Ska tī jā mies, ku ras ko man das ne tiek, 
bi ja di vi va ri an ti  – Holts vai Tel kvists, Mi kam 
vēl bi ja lī gums uz nā ka mo se zo nu, Kri sam tas 
bei dzās. No sprie dām, ka «Don ba sam» tā vien al
ga ir la ba si tu āci ja, ja da bū jam vārt sar gu, ku ram 
vairs ne būs lī gu ma ne ar vie nu klu bu. Šis da žu 
spē ļu no griez nis bi ja labs, lai viņš se vi pa rā dī
tu un no slēg tu lī gu mu ar mums. Klu ba va dī ba 
pie ņē ma lē mu mu, ka Holts mums var pa lī dzēt.

– Pa tī ka mi, ka mū su vie dok ļi sa krīt. Ka 
Holts nav slikts vārt sargs.

– Labs vārt sargs. Jā, ar sa vām kļū dām, bet tās 
ir vis iem. Ta ču Kri sa spē le dod re zul tā tu. Ja at
grie ža mies pie tē mas, kas pa tīk vai ne pa tīk, tad 
Hol tam pē dē jās četr ās se zo nās ir la ba sta tis ti ka. 
Ci ta lie ta, kā vi ņu vis pa rei zāk iz man tot. Holts ir 
labs ap mā cīts vārt sargs.

– Tur klāt spēj ko man dā ra dīt la bu no ska
ņo ju mu.

– Viņš jū tas la bi, ja aiz mu gu ras ir cil vē ki, 
kas vi ņu zi na un vi ņam uz ti cas. Viņš zi na ma ni, 
es vi ņu, un, ja sa ku, ka tas ta vā spē lē ir mī nu si, 
Holts to pie ņem.

– Spē les ar «Di na mo» Ce rī bu kau sā. Kas 
tas bi ja? Vai jūs spē lē jāt no piet ni?

– Va ru teikt, ka psiho lo ģis ki pui ši lau ku mā 
gā ja 50:50. Jā, uz va rēt gri bē ja, bet ar prā tu ne
sa pra ta, kam tas va ja dzīgs. Uz tai sīt tur nī ru kā 
Špen gle ra kau su? Šis tur nīrs ti ka iz vei dots ļo ti 
strau ji, un mū su spē lē tā ji ne spē ja pār orien tē
ties – pirms da žām die nām pie trūkst vie na pun
kta, lai spē lē tu Ga ga ri na kau sā, bet te bāc! – jā
spē lē Ce rī bu kau sā. Ho ke jis ti tam psiho lo ģis ki 
ne bi ja ga ta vi. Vis i ļo ti gri bē ja tikt «playoff», bet 
te vie tā pie dā vā pa vi sam kaut ko ci tu. Pie re dzē
ju šā ka ko man da var būt arī spē tu pār orien tē ties. 
Tas ir kā olim pis ka jās spē lēs, kad gan drīz la bo 
olim pis ko re kor du 100 met ros, bet pie trūkst da
žas simt da ļas, lai skrie tu fi nā lā, un tad tev pie

dā vā – ta gad va ri ne skriet de vi ņās se kun dēs, bet 
des mit, to ties skriet vēl va ja dzēs trīs rei zes. Cil
vēks psiho lo ģis ki tam nav ga tavs.

– Tu ru nā, ka mums Lat vi jā va jag ga ta vot 
sa vus jaun os vārt sar gus. Ir kāds ne pil nus seš
pa dsmit ga dus vecs pui sis –An tons Nau movs. 
Ko vi ņam da rīt?

– Tre nē ties. Ne ti kai An to nam, bet vis iem 
pā rē jiem arī. Vie na lie ta ir bēr niem un jaun ie
šiem pa rā dīt vin gri nā ju mus, ta ču mēs ne va ram 
vien lai kus pra sīt, lai viņš tre nē tos un aug tu un 
bū tu arī re zul tāts. Ša jā ve cu mā bū tis kā kais kri

At ce rē si mies, cik daudz lai ka un uz ti cē ša nos va ja dzē ja  
mi ķe lim rēd li ham vai Lau rim dār zi ņam, ka mēr vi ņi sā ka  

dot re zul tā tu.
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tē rijs ir vēl me strā dāt un vēl me uz va rēt, cī nī ties 
līdz ga lam. Ja ne no laiž ro kas un cī nās līdz ga
lam. Sva rī ga ir arī teh nis kā va rē ša na, ta ču ša jā 
ve cu mā bū tis kā kais ir gri bē ša na. Ja četr pa dsmit, 
piec pa dsmit, seš pa dsmit ga du ve cu mā ir bi ju si 
šī vēl me cī nī ties, tā būs arī turp māk. Un jā aug 
teh nis ki. Ja tas viss iz do das, tad as toņ pa dsmit 
ga du ve cu mā ir vārt sargs, kurš cī nās, ir la bi sa
ga ta vots teh nis ki, kurš mīl strā dāt. Tad var arī 
pra sīt re zul tā tu. An to na ve cu mā vis pirms no 
vi ņa ir jā pra sa at tiek sme un spē ja pro fe si onā li 
tre nē ties.

– An to nam seš pa dsmit būs ti kai ga da bei
gās.

– 31. de cem brī.
– Kurš ar vi ņu kā vārt sar gu Rī gā no dar bo

jas?
– Kad strā dā ju «Di na mo», gā ju un pa lī dzē

ju, pērn ar šo ko man du strā dā ja Ju ris Klo dāns, 
bet šo gad ko man dai vārt sar gu tre ne ra ne bi ja, 
ar spec gru pas pui kām ne viens vārt sar gu tre ne
ris ne strā dā ja. Kad uz da žām die nām at brau cu 
uz Rī gu, gā ju uz tre ni ņiem, An to na ko man das 
tre ne ri Mi hails Sva rin skis un Ed gars Ro zen
bergs pār dzī vo ja, ka nav vārt sar gu tre ne ra. De va 
mums le du, strā dā ju ar di viem vārt sar giem. Kad 
bei dzās se zo na, kā du mē ne si ar vi ņiem dar bo
jos. An tons ir mans dēls, un es kā jeb kurš cits 
tēvs gri bu vi ņam ie dot to, ko va ru. Ne va ru vi ņa 
vie tā spē lēt, bet va ru ie mā cīt to, ko pro tu.

– Tret jaks ir sa ga ta vo jis sev pēc te ci – maz
dē lu Mak si mu, kurš spē lēs CSKA. Kad tu sa
ga ta vo si sev pēc te ci?

– Cik Mak si mam ga du? Būs sep tiņ pa dsmit, 
tā tad mums vēl ir laiks.

– Kā di vārt sar gi šo va sar būs ta vā un Tret
ja ka no met nē?

– Ļo ti daudz. Bi jām no lē mu ši, ka būs ne 
vai rāk par 48, di vas gru pas un uz le dus ne vai
rāk par 24, se šas sta ci jas un kat rā ne vai rāk par 
čet riem. Bet pē dē jā brī dī pie tei cās ja pā ņi – tie, 

kas bi ja pērn. Ne kas cits ne at li ka, 
kā pie krist, tā pēc būs 52  vārt sar gi. 
Līdz ar to maz liet mai nī jās gru pu sa
stā vi – ve cā ko gru pā tā pat strā dās 24, ot ra
jā gru pā – 28. Lai cik tas jo cī gi var būt ne lik tos, 
viens no no met nes ak cen tiem būs sli do ša na. Tas 
ir ļo ti bū tis ki, jo bie ži vien dzir dams, ka jaun ie 
vārt sar gi slik ti sli do.

– Ar vi ņiem strā dā si tu pats, Vla diks, kurš 
vēl?

– Vis a ve cā bri gā de, gri bē jām, lai at kal bū tu 
Lo li ta An dri šev ska – vi ņai ir ļo ti labs kon takts 
ar vis ma zā ka jiem vārt sar giem. Šo reiz Lo li ta ne
var, bet būs An drejs Ža gars, Vik tors Dur novs, 
Ju ris Klo dāns, Alek sandrs Ža gars, Gun dars 
Gai lis, Mā ris Roz nieks, var būt pie sais tī sim vēl 
kā du, jo man maz liet ag rāk būs jā at stāj no met
ne – «Don bass» sauc!

– Vai tu Do ņec kā dzī vo ji viens?
– Jā. An to nam šo gad bi ja de vī tās kla ses ek

sā me ni, Da ņi lam ek sā me ni tre ša jā kla sē. Raut 
vi ņus ār ā no sko las, vest uz Uk rai nu, lai pēc tam 
kār to tu Rī gā ek sā me nus lat vie šu va lo dā? Mums 
tas ne li kās sa prā tī gi. La bi, ka čem pio nā tā bi ja 
pau zes un Jū li uss ļā va ko man dai at pūs ties, va
rē ju uz trim četr ām die nām at braukt mā jās, bet 
sie va Ma ri na brau ca cie mos pie ma nis. Ģi me nes 
man pie trū ka, ta ču no ot ras pus es – spē le se ko ja 
spē lei, un es tā pat re ti bi ju Do ņec kā. Iz rau ties 
da žas die nas uz Rī gu – tas ti kai dzī vi pa da rī ja 
krāš ņā ku.

– Vai pie uk rai ņu na ci onā lā ēdie na – sa lo  
esi pie ra dis?

– Jā un pa gai dām vai rāk ne gri bu. Es mu arī 
no mē ģi nā jis go ril ku. Tas ir na ci onā lais ko lo rīts, 
ne drīk stu at teik ties.

– Ma na trīs no piet ni ne no piet no jau tā ju
mu sē ri ja. Ku rās ko man dās tev kā vārt sar gam 
bi ju šas trīs la bā kās se zo nas?

– Kā pir mo es no sauk tu se zo nu CSKA, man 
tad bi ja 21 gads, bet tur spē lē ja Ka men skis, Bu

rē, Ko va ļen ko... To gad no spē lē ju 
21 spē li, pus i no vi sām. Tad no sauk

tu vi su lai ku San djē go  – tur bi ja gan 
la bas se zo nas, gan viss pā rē jais. Pie cās se

zo nās iz cī nī jām trīs kau sus. Ši ka dzī ve – bla kus 
oke āns, plud ma le un ko man da uz var. Super! 
Bet man iz nāk vai rāk par trim... Vēl se zo na 
Stok hol mā, kad sar gā ju «Djur gar den» vār tus. 
Pēc tam bi ja ļo ti la ba se zo na Pē ter bur gā.

– Tur tev bi ja ti kai 2,03  ri pas ik spē lē un 
92,5 pro cen ti at vai rī tu me tie nu!

– Vēl jā no sauc pē dē jā se zo na Rī gas «Di
na mo». Bi ja ļo ti pa tī ka mi at griez ties mā jās un 
vēl tik la bā lī gā. Man iz nāk pie cas la bas lie tas – 
CSKA, San djē go, «Djur gar den», SKA un pē dē jā 
se zo na «Di na mo».

– Trīs tev mī ļā kās pil sē tas, kur esi dzī vo jis.
– San djē go jau no sau cu, tad Rī ga un Pē ter

bur ga. Stok hol mā man arī pa ti ka. At kal vai rāk 
par trim... Ņem sim Rī gu un Pē ter bur gu kā vie
nu – abas ir diez gan tu vu vie na ot rai.

– Un trīs sme ķī gā kie ta vi ali.
– Ui! «Kil ken» eils, tad «Val mier mui ža» un 

mek si kā ņu «Co ro na» – viegls un ar lai mu sil tā 
lai kā ļo ti at spir dzi nošs. Par stip ra jiem dzē rie
niem jau tā ju mu ne būs? Pal dies.

– Ko tu vēl gri bi ho ke jā sa sniegt? Par kā das 
ko man das gal ve no tre ne ri ne gri bas būt?

– Pa gai dām ne. Tas ir pa vi sam cits darbs. 
Šo brīd la bi jū tos kā vārt sar gu tre ne ris un ša jā 
jo mā va ru strī dē ties ar jeb ku ru cil vē ku līdz pē
dē jai de ta ļai. Būt par gal ve no tre ne ri? Tur va jag 
ci tu ķē rie nu. Un tre ne rim jā būt ar veik smi. Kā 
Na za rovs. Viņš ir veik smi nieks, vi sur vi ņam bi
jis re zul tāts. Daudz tā du tre ne ru nav. Vēl Oļegs 
Zna roks, Sla va Bi kovs. At bil dē šu tā: es prin ci pā 
ne es mu pret to, bet šo brīd la bi jū tos kā vārt sar
gu tre ne ris. Da ru dar bu, ko mī lu un kas man 
sa gā dā prie ku. Ja būs priekš li ku mi, dro ši vien 
ne at teik tos, ta ču ne ta gad. 
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DĀV JA TRAU MA. Ko tas no zī mē iz la sei?
Jau ta jā pa šā die nā, kad Bas ket bo la sa vie nī ba pub lis ko ja 17 valstsvie nī bas 
kan di dā tu vār dus, kļu va zi nāms, ka viens no vi ņiem ko man dai ne pie
vie no sies un Eiro pas čem pio nā ta fi nāl tur nī rā ne spē lēs – se zo nas pē dē jā 
ma čā gū tais ceļ ga la krus te nis ko sa išu plī sums Dā vim Ber tā nam no zī mē 
ope rā ci ju un ilg sto šu re ha bi li tā ci jas pos mu. Arī pirms di viem ga diem ceļ
ga la pro blē mu dēļ ār sti iz rak stī ja Dā vim pie spie du at pū tu, kas ne trau cē ja 
at griez ties un aiz va dīt la bu tur nī ru Šau ļos. Šo reiz tas ne no tiks. Pēc Bel gra
dā aiz va dī tās se zo nas un sa snieg tā pro gre sa jaun ajam uz bru cē jam va rē ja 
pa re dzēt bū tis kas ass lo mu ko man das spē lē...
Ba gat ska ko men tārs: «Tas diem žēl no zī mē ļo ti daudz. Dā vis mums bi ja 
ļo ti sva rīgs spē lē tājs jau kva li fi kā ci jas tur nī rā, un man ļo ti pa ti ka tas, ko 
viņš sa snie dza ša jā se zo nā – bi ja ie gu vis mil zī gu pār lie cī bu. Dā vis spē lē 
Ser bi jā, un mums pre tī būs četr as ko man das no Bal kā niem... Ne aiz vie to
ja mu spē lē tā ju nav, ta ču ar vi ņu sais tī jām lie las ie ce res. Jā do mā, ko da rīt 
un kā kom pen sēt – ie spē jams, ka jau tu vā ka jās die nās kan di dā tu sa rak stu 
pa pil di nā sim. Man ir in for mā ci ja par vie nu spē lē tā ju, kas ļo ti, ļo ti grib, 
un – kā pēc gan ne dot vi ņam ie spē ju?»

VAL TERS. Vai ie tek mē ja mu tes pa lai ša na?
Pirms ga da Ba gat skis Kris ta pu gri bē ja iz la sē, ta ču LBS ne ak cep tē ja dis kva li fi kā
ci jas sa ma zi nā ša nu. Šo gad tā ir bei gu sies, bet Ādol fa kan di dā ta sa rak stā nav. 
Kas mai nī jies? Vai zi nāms fak tors lē mu mā par spē lē tā ja ne ai ci nā ša nu va rē tu 
būt vi ņa ne se nie pub lis kie iz tei ku mi, ku ros, no vie nas pus es, paus ta vēl me at
griez ties valstsvie nī bā (ja Ba gat skis aici nās, bū šu klāt!), bet – no ot ras – iz da rīts 
viss ie spē ja mais, lai uz ai ci nā jums to mēr ne se ko tu (ne var at griez ties ko man
dā, ar gu men tē jot to vis pirms ar iz de vī gu mu per so nis kās kar je ras kon tek stā, 
tur klāt vien lai kus no nie ci not vie nu no tās paš rei zē jiem lī de riem)? Pēc šā das 
vaļ sir dī bas pa ņemt šā du kad ru ko man dā – tre ne ra iz pil dī ju mā tā bū tu ap zi nā ta 
mik ro kli ma ta paš nā vī ba...
Ba gat ska ko men tārs: «Ma ni maz in te re sē tas, ko rak sta pub lis ki – es tā pat 
zi nu, ko Ādolfs do mā. Do mā ju, viņš gri bē tu spē lēt iz la sē un pa rā dīt, ka tas viss 
bi jis pār pra tums, un pa šiem ga diem viņš kļu vis prā tī gāks – es mu no vi ņa sa
ņē mis vai rā kus šā dus sig nā lus. Ta ču vien lai kus ir ci ti fak to ri, un es ap zi nos, ko 
no zī mē tu vi ņa ie kļau ša na ko man dā.»

BIED RIņš Iz LA SĒ. 
Pār lie cī ba vai ti kai ce rī ba?
Pē dē jie trīs ga di, ku ros An dris Bied riņš pēc pa ša vē lē ša nās nav bi jis iz la
ses rin dās, vi ņa kar je rā nav bi ju ši tie veik smī gā kie, to mēr šā da spē lē tā ja 
at grie ša nās kaut vai kan di dā tu sa rak stā jau ir no ti kums. In for mā ci ja par 
vi ņa ie spē ja mo spē lē ša nu gan iz klau sās ne daudz mīk lai ni – tre ne ris pats 
ar spē lē tā ju nav ru nā jis, ta ču tiek ap stip ri nāts, ka Bied riņš būs. Pēc pē dē jo 
trīs va sa ru no ti ku miem, ku rās An dris par sa vu ne ga tī vo lē mu mu vis maz 
in for mē ja pats, – lo ģis ki, ka sa gla bā jas aiz do mas. Ne var pār mest tiem, kas 
šo brīd sa ka – ka mēr ne re dzē šu pir ma jā tre ni ņā, ne ti cē šu...
Ba gat ska ko men tārs: «Mēs sa ņē mām no An dra zi ņu, ka viņš ir ga tavs 
pār stā vēt iz la si. Tas ir viss, ko pat la ban va ru pa teikt. Ja vi ņam ir vē lē ša nās 
spē lēt – bū tu maz tre ne ru Eiro pā, kas at teik tos no šā da spē lē tā ja pa lī dzī
bas. Ru na ir ne ti kai par pro duk tī vu spē ku uz bru ku mā, bet arī aiz sar dzī bas 
bal stu. Ja zem gro za ir tan dēms Bied riņš–Bēr ziņš, ne do mā ju, ka jeb ku ram 
pre ti nie kam bū tu vieg li tur kaut ko ie gūt.»

BA DIN gE RA TĒ MA.  
Ku rā brī dī at tei cā mies?
NBA uz bru cē ja Čei sa Ba din ge ra ie spē ja mā ga ta vī ba pār stā vēt sa vu sen
ču dzim te ni Lat vi ju pē dē jo ga du lai kā bi ju si tē ma, kas iz la ses zau dē ju mu 
no gur di nā to bas ket bo la fa nu kai ri na vis no taļ spē cī gi, ta ču no sauk ta jā 
kan di dā tu sa rak stā ame ri kā ņa uz vār da nav. Pēc pa gā ju ša jā se zo nā pie
dzī vo tās klu ba mai ņas un sa vai no ju ma tas ne nāk kā pār stei gums, un 
to mēr – šis Eiro pas čem pio nāts bi ja ie zī mēts kā zi nāms at skai tes punkts 
ša jā jau tā ju mā. Ku rā brī dī at tei cā mies no mē ģi nā ju miem pār lie ci nāt 
25 ga dus ve co «Timberwolves» uz bru cē ju un vai tas iz da rīts pa vi sam – 
vairs ne at grie žo ties pie tē mas?
Ba gat ska ko men tārs: «Par šo tē mu man ne jau tā. Es sa vas do mas iz tei cu 
jau pa gā ju šo gad – tas ir spē lē tājs, kas mums no de rē tu. Par tā lā ko ma ni 
ne viens nav in for mē jis, un do mā ju – šis jau tā jums šo brīd ne tiek ci lāts.»

NE PIE ĻAUS KA VĒ šA NU.  
Ne vie nam ne draud sa rež ģī ju mi?
«Kop tre ni ņus sāk sim 18. jū li jā, un vi sus kan di dā tus gri bu re dzēt ie rin dā no 
pirm ās die nas,» skaid ras gal ve nā tre ne ra vēl mes ie ski cē ja jau ofi ci ālais pa zi ņo
jums ar kan di dā tu sa rak stu, līdz ar to no vil kta zi nā ma sar ka nā lī ni ja – tiem, kas 
sa vas aiz oke āna ak ti vi tā tes bi ja plā no ju ši tā lāk par jū li ja vi du, būs jā iz šķi ras. Jau 
šo brīd pa Ame ri ku ņe mas pār is iz la ses kan di dā ti, ci ti vēl ti kai ga ta vo jas, da žu 
plā nus var ie tek mēt gai dā mais NBA drafts. Ja kāds ie ra dī sies ar lū gu mu – kom
pro mi si nav ie spē ja mi?
Ba gat ska ko men tārs: «Šo brīd ne ar vie nu pro blē mas ša jā jo mā nav ie zī mē ju
šās. Kas brauc uz Ame ri ku, lai brauc, ta ču vis i spē lē tā ji la bi zi na, ka tas, kā mēs 
spē lē sim, tie ši būs at ka rīgs no tā, kā sa ga ta vo si mies. Mums jā būt la bā fi zis ka jā 
kon dī ci jā, tā pēc sā kums būs smags – kā pa ras ti. Ša jā zi ņā – bez iz ņē mu miem.»

KAM BA LA. Vai no ti ka dis ku si ja?
Kā jau ie rasts, no sau cot kan di dā tu sa rak stu, dzel te nāk no ska ņo to me di ju un 
līdz ar to zi nā mas tau tas da ļas gal ve nā uz ma nī ba tiek ne vis tiem, kas ta jā ir 
ie kļau ti, bet tiem, kas nav. Jau ie priek šē jos ga dos ie zī mē jies zi nāms spē lē tā ju 
loks, ku rus Ba gat skis var būt va rē tu aici nāt, bet ne ai ci na (Grafs, Cip russ, Kal
ve u. c.), un to vi dū pa ras ti pa ma na bi ju šo lai ku fa vo rī tus – tos, ku rus ag rāk bi ja 
pie ņemts skai tīt pie la bā ka jiem un pat ne aiz vie to ja miem. Par spī ti tam, ka ar 
vi ņiem ie rin dā re zul tāts ne kā di la bāks ne kļu va... Lī de ris vi ņu vi dū – Kas pars 
Kam ba la. Kopš 2009. ga da «bai gās va sa ras» nav ti cis aici nāts un arī šo gad nav 
kan di dā tos. Vai Kam ba las vārds vis pār vēl tiek pie saukts kā dās tre ne ru dis ku si
jās par sa stā vu?
Ba gat ska ko men tārs: «Nē. Ne tiek. Man bi ja pār do mas, un šie pa tie šām ir vie ni 
no sma gā ka jiem brī žiem, ta ču šie – arī Kris taps Val ters un Ar mands Šķē le – to
mēr ir vie ni no la bā ka jiem Lat vi jas bas ket bo lis tiem, kas pie tie ka mi la bi spē lē 
ār ze mēs. Ja pie re dzē ju šiem spē lē tā jiem ne va ru ie dot 25 mi nū tes lau ku mā, tad 
la bāk vis pār ne – vi ņiem nav jā sēž uz so li ņa.»
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SA SPĒ LES VA Dī šA NA.  
Trūkst pirm ā nu mu ra?
Uz iz la ses sa spē les va dī ša nu Slo vē ni jā ir vir kne kan di dā tu, ta ču kat ram ka žo
kā sa va uts. Blūms nu jau četr us ga dus pie ra dis pa ma tā spē lēt kā uz brū ko šais 
aiz sargs, un mē ģi nā jums at griez ties pie sak nēm aiz va dī ta jā klu bu se zo nā bei
dzās ar ne veik smi un vil ša nos arī pa šam. Strēl nie kam pir mais nu murs pa tīk un 
pie stāv, ta ču – šī se zo na Sankt pē ter bur gā arī dzan pa gā ja ot rā nu mu ra po zī ci jā, 
pa šam bum bu kon tro lē jot un pār val dot ļo ti epi zo dis ki. Je ro ma novs, kam tre
ne ri acīm re dzot pie re dzes un spē les sti la dēļ de vu ši priekš ro ku kon ku ren cē 
ar Vec va ga ru, rei zēm var pie segt no so li ņa, ta ču – ne vai rāk. Arī Dai ris Ber tāns 
šo lo mu var uz ņem ties, ta ču aug stā ka jā lī me nī il gā ku lai ka pos mu to da rīt ir 
grū tī bas, sa vu kārt Pei ners ir de bi tants, kurš tur klāt ik die nā ne spē lē kā kla sisks 
sa spē les va dī tājs, bet vien kār ši ņem bum bu un da ra vi su, ko va jag. Ša jā lī me nī 
tā ne būs.
Ba gat ska ko men tārs: «Mūs die nu bas ket bo lā pirm ā un ot rā nu mu ra po zī ci jas 
jau ir sa mik sē ju šās ko pā un gan Blūms, gan Strēl nieks at bilst šā dam kom bo 
aiz sarg a pro fi lam. Pro tams, kā dā no šīm po zī ci jām katrs no vi ņiem brī žiem iz
ska tās pār lie ci no šāk, ta ču ir jā māk spē lēt abās. Un vi ņi abi to māk. Tā pēc man 
ba žu nav.»

LAT VI JAS Iz LA SE 2013
Kan di dā tu sa raksts

Jā nis Strēl nieks 1  1989 1
Ed gars Je ro ma novs 1 1986 1
Jā nis Blūms 1/2 1982 4
Ža nis Pei ners 1/2 1990 
Dai ris Ber tāns 1/2 1989 1
Kris taps Ja ni če noks 2/3 1983 3
Ri hards Kuk siks 2/3 1988 1
Mār tiņš Lak sa 2/3 1990 –
Ma reks Me je ris 3/4 1991 1
Jā nis Tim ma 3/4 1992 –
Ar tūrs Bēr ziņš 4 1988 1
Ro lands Frei ma nis 4 1988 2
Kas pars Bēr ziņš 4/5 1985 –
Mār tiņš Mei ers 5 1991 1
An drejs Še ļa kovs 5 1988 1
An dris Bied riņš 5 1986 2

Spē lē tājs, po zī ci ja lau ku mā, dzim ša nas gads,  
EČ fi nāl tur nī ru pie re dze

Ga ta vo ša nās plāns
18.–24.07. tre ni ņi Rī gā
25.07.–05.08. tre ni ņi un pār bau des tur nīrs 
 Slo vē ni jā  (Slo vē ni ja, Ser bi ja, Tur ci ja)
06.–17.08. tre ni ņi Rī gā
08.–09.08. pār bau des spē les Rī gā (Krie vi ja)
18.–19.08. pār bau des spē les Hor vā ti jā
21.–31.08. tre ni ņi Rī gā
04.–22.09. Eiro pas čem pio nāts Slo vē ni jā
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plā no tu ie ce ru dēļ). Val mie rie tim līdz vi ņa draf
ta ga dam  (1993) vēl di vas va sa ras, bet Tim ma 
ko pā ar sa vu aģen tū ru jau pa va sa rī vei ca mērķ
tie cī gu so li, pie sa ko ties šā ga da draf am, līdz ar 
to no met ne Tre vi zo bi ja bū tisks at skai tes punkts 
nā ka mā lē mu ma pie ņem ša nai – pa likt uz tra ses 
vai to mēr at saukt sa vu kan di da tū ru. Iz nā kums 
ir tāds, ka šo ne dēļ 20 ga du ve co lat vie ti uz at rā
dī ša nos gai da Hjūs to nā un At lan tā, bet nā kam
ne dēļ – vēl pie cos NBA klu bos.

Vā ja kon ku ren ce ļauj iz cel ties
Sist plauk stas sa jūs mā gan pa gai dām ne va

ja dzē tu, kaut gan ap stāk ļi ir lab vē lī gi – šā ga da 
draf a pie dā vā jums tiek rak stu rots kā re ti ne
iz teik smīgs un blāvs (pre tē ji nā ka mās va sa ras 
pro gno zēm – kas pa tie sī bā bū tu Tim mas īs tais 
gads), tā dē jā di pa ve rot ie spē ju ot ra jā kār tā aiz
ķer ties arī kā dam ma zāk spil gtam ta lan tam. 
Gal ve nais trā pī ties īs ta jā vie tā, īs ta jā lai kā un 
kon dī ci jā. NBA klu bu skau tu un pār stāv ju at

sauk smēs pēc Tre vi zo no met nes do mi nē ja vil
ša nās – ne vie na pirm ās kār tas ma te ri āla, la bā
ka jā ga dī ju mā da ži ot rās kār tas kan di dā ti  –, 
ta ču starp šiem da žiem  (7–8) bi ja arī Tim mas 
uz vārds. Spe ci ali zē tās viet nes «nbad raf.net un 
drafexpress.com» 20 ga du ve cā lat vie ša rak stu
ro ju mā iz vē las lī dzī gus ak cen tus – ci tu vi dū iz
ce ļas ar at lē tis mu, NBA pra sī bām at bil sto šu ķer
me ni un spē ju kon tak ta cī ņā uz brukt gro zam, 
ta ču ne sta bils me tiens un vā ja bum bas kon tro le, 
kas trau cē pa šam sev drib lā iz kār tot uz bru ku ma 
ie spē jas. «Ag re sīvs un sa vā zi ņā ra došs – Tim ma 
ir spē lē tā ja tips, kas da žām ko man dām pa tīk, tā
pēc, ja pa liks draf ā, viņš var kļūt par fak to ru kā
da [klu ba] ot rās kār tas plā nos,» Tim mas pro fi la 
iz ska ņā se ci na «drafexpress.com», un nav pār
stei gums, ka spē lē tā ja un vi ņa pār stāv ju lē mums 
ir tie ši šāds – pa likt draf ā.

Kā jau mi nēts, šo brīd spē lē tājs jau ir de vies 
uz Ame ri ku, kur de vi ņu die nu lai kā at rā dī sies 
pie ciem NBA klu biem («Roc kets», «Hawks», 

IN gMĀRS JU RI SoNS

Vi dē ji viens NBA spē lē tājs des mit ga dē – pa gai dām  
Lat vi jas bas ket bo la sta tis ti ka ša jā sa snie gu mu ailī tē  
ir vi sai pie ti cī ga. Ta ču jaun ā pa au dze, iz ska tās,  
ir ap ņē mu sies to mai nīt, un ša jā va sa rā va ram vē rot  
da žas in te re san tas ak ti vi tā tes. NBA dur vis ir lie las un 
sma gas, ta ču klau vēt pie tām ne vie nam nav aiz liegts.  
Un mū sē jie mē ģi na.

Jaunie flirtē
ar lielo līgu
čet ri uz ai ci nā ju mi uz Tre vi zo

Kopš brī ža, kad pa šīm dur vīm ie so ļo ja līdz 
šim pē dē jais lat vie tis, pa gā jis jau gan drīz no lik
tais laiks – des mit ga de. Nā ka mā se zo na An drim 
Bied ri ņam NBA būs des mi tā... Vēl viens mū sē
jais pa šo lai ku ie laists lie lās lī gas priekš na mā 
ap sil dī ties un gai dīt uz ai ci nā ju mu nākt dzi ļāk – 
Dā vim Ber tā nam aiz mu gu ras tei ca ma se zo na 
Ser bi jā un ka ba tā jau bi ja bi ļe tes li do ju mam 
uz ASV, lai at rā dī tu sa snieg to pro gre su nā ka
ma jiem mai zes tē viem San an to ni o. Svīt ru šiem 
plā niem pār vil ka pē dē jā brī ža trau ma, ta ču gri
bē tos ce rēt, ka tā pa liks ti kai kā ne lie la aiz ka vē
ša nās veik smī gi ie sāk ta jā ce ļā. Gan Bied riņš, gan 
Ber tāns jau no bēr na kā jas bi ju ši sa vas pa au dzes 
spil gti lī de ri, ag ri iz pel nī jās spe ci ālis tu uz ma nī
bu un sa vā zi ņā mērķ tie cī gi ti ka vir zī ti aug stā ko 
am bī ci ju vir zie nā, tas ir – uz NBA draf u. Šīs va
sa ras ten den ce ir ci tā da – ste reo ti pu, ka NBA ir 
kas pār cil vē cisks un ne tve rams, cen šas uz lauzt 
jaun ie ši, ku ru ta lan ta un per spek tī vu lī me nis 
pat Lat vi jā vēl pa vi sam ne sen ne ti ka vēr tēts kā 
daudz so lošs, un da ra to ar vē rā ņe ma mām sek
mēm. Nav ru na par uz spē lē ša nu kā dā Va sa ras 
lī gā, kur iz ma nīgs aģents ie da bū tu ne ti kai sa vu 
brā ļa dē lu, bet pat mā sas mei tu (nu, la bi, maz liet 
pār spī lēts...), bet gan kon krē tu at rā dī ša nos kon
krē tiem NBA klu biem. Tas, pro tams, jo pro jām 
ne ko ne ga ran tē, ta ču – kļūst in te re san ti. Tā nav 
ik die na!

Po pu lā rā kais siets, ko ame ri kā ņi iz man to 
ak tu ālās pre ces «in ven ta ri zā ci jai», ir pirm sdraf
ta no met nes – pres ti žas un ma zāk zi nā mas, sa
vā At lan ti jas oke āna kras tā un arī mū sē jā. Par 
cen trā lo Eiro pas no ti ku mu ša jā jo mā kļu vu si 
«adi das Eu ro camp» no met ne, kas kat ru ga du 
pār is ne dē ļu pirms sva rī gā no ti ku ma vien ko pus 
sa pul cē ap pus sim tu per spek tī vā ko Ve cā kon ti
nen ta jaun o ta lan tu. Pē dē jo ga du lai kā ar vien 
bie žāk uz ai ci nā ju mus at rā dī ties uz šīs ska tu ves 
sa ņem arī lat vie ši, un šo gad tā du bi ja ve se li čet
ri. Tie sa, at sau cās ti kai di vi  – Jā ņi Tim ma un 
Bēr ziņš (Ma reks Me je ris tik mēr iz vē lē jās do ties 
uz ASV, bet Ojārs Si liņš pa li ka mā jās sav lai kus 
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«Bucks», «Griz zlies», «Warriors»). In te re sen tu 
bi jis pat uz pus i vai rāk, ta ču vis iem pie trūkst 
lai ka  – jau nā kam piek tdien Bruk li nā klu biem 
jā iz da ra sa vas šīs va sa ras iz vē les. Kā por tā lam 
«apo llo.lv» pirms do ša nās uz ASV iz tei cies pats 
Jā nis – iz vē le kri tu si uz tiem, kam šo gad ot ra
jā kār tā ir iz de vī gā kās iz vē les ie spē jas un līdz 
ar to – pa ma to tā kās ce rī bas sa gai dīt re zul ta tī vu 
«šā vie nu». Tim mam, kurš, kaut arī bi ja viens 
no bron zas U18 iz la ses lī de riem, daudz so lo šas 
spe ci ālis tu pro gno zes ne iz pel nī jās, tas ne ap šau
bā mi bū tu liels sa snie gums un vēr tīgs at spē rie
na punkts turp mā ka jā kar je rā, to mēr ob jek tī vā
kai kop ai nai jā pie bilst – starp simts va do ša jiem 
kan di dā tiem, ku ru iz re dzes tikt no draf ē tiem 
nā kam piek tdien tiek vēr tē tas vis aug stāk, Tim
mas vārds nav at ro dams nedz jau abās mi nē ta
jās viet nēs, nedz ESPN ilg ga dē jā eks per ta Ča da 
For da ver si jā. Pro tams, tas vēl ne no zī mē krus tu 
pār i iz re dzēm, ta ču zi nā mu ten den ci ie ski cē.

 ob jek tī vi 
vēr tē jot, Jā nis 
Tim mA šo brīd 

ie pel dē jis ne sa vos 
ūde ņos, ta ču dzī
vē ga dās da žā di, 

tā pēc – jā no vēl 
veik sme!

Mār tiņš zī BARTS, 
Jā ņa tre ne ris U-18 un U-19 iz la sēs:
– Ma nu prāt, Jā ņa tā lā ka jā kar je rā iz šķi ro šais ir jau
tā jums par po zī ci ju. Kā tre šais nu murs viņš diez 
vai sa sniegs pa šu aug stā ko lī me ni, ta ču, ja spēs 
uz la bot spē ka rā dī tā jus, vien lai kus sa gla bā jot tās 
īpa šī bas, kas vi ņam jau ir – tad ce tur tā nu mu ra 
po zī ci jā kaut kā dā lī me nī var spē lēt. Ru nā jot NBA 
draf ta kon tek stā, do mā ju, tur viņš ar sa vu 2,00 met
ru augu mu var fi gu rēt ti kai kā tre šais nu murs, 
un šau bos, vai vi ņa āt ru ma īpa šī bas tam at bilst. 
Vi ņam daudz jā strā dā pie me tie na un īpa ši me tie
na āt ru ma. Ja iz do sies to ie vē ro ja mi uz la bot, tad 
var būt pa ve ras ie spē jas uz spē lēt arī kā tre ša jam 
nu mu ram – ma zāk «pic`n roll», vai rāk kā «spot up» 
ti pa spē lē tā jam. Ta ču jau tā jums ir par lī me ni. Ma
nu prāt, paš rei zē jā si tu āci jā par NBA do māt ir grū ti. 
Ja daudz in di vi du āli strā dā un at rod kā das spe ci
ālas prog ram mas, var jau būt, ka pa tie šām pa stāv 
ie spē jas tā at tīs tīt, bet nu... Ta ču kā 3/4 «kom bo» 
uz bru cējs kaut kur Eiro pā uz spē lēt viņš dro ši vien 
va rē tu.

Me je ru pār stā vo šās aģen tū ras «Players
group» va dī tājs Vi to ri o Ga li na ri sa ru nā ar «bas
ket.lv» at zi nis, ka pir mo so li iz de vies spert ļo ti 
la bi – spē lē tājs ra dī jis in te re si par se vi, un vai rā
ki klu bi, kam līdz šim ne bi ja ne jaus mas par tā da 
uz bru cē ja ek sis ten ci kaut kur Spā ni jas ot rās lī gas 
pa gra bā, turp māk pa se kos vi ņa iz aug smei. Ja tā 
būs pie tie ka mi strau ja, va ram gai dīt, ka arī nā
kam va sar se kos iz sau kums uz Ame ri ku. «Viņš ir 
ļo ti veikls, ar la bām kus tī bām un kā ju dar bī bu, 
at lē tisks un ar me tie nu. Vēl jā uz au dzē svars, un 
tad pār is ga du lai kā viņš būs ga tavs spē lēt NBA,» 
Me je ri vēr tē «Wasserman Me di a Gro up» aģents, 
bi ju šais Djū kas spē lē tājs Lī Mel ki oni. Pie krīt 
arī Ga li na ri: «Skaidrs, ka Ma reks vēl nav ga tavs 
spē lēt NBA, tā pēc iz šķi ro ša no zī me būs tam, kā 
vi ņa kar je ra vei do sies tu vā ka jos ga dos. Ja vi ņu 
no draf ēs, at tīs tī bas tak ti ku iz strā dā sim ko pā ar 
klu bu. Ja nē, uz ma nī bas lo kā viņš pa liks tik un 
tā. Pā rē jais būs at ka rīgs no pa ša.» In te re si par 
Me je ru iz rā dot pat ACB lī gas klu bi. 

Pa tais no uz Ame ri ku
Tie ši tā pat ne vie nā no šiem trim sa rak stiem 

nav lie pāj nie ka Ma re ka Me je ra vārds. 21  ga du 
ve cais uz bru cējs, par ku ra ie kļau ša nu valstsvie
nī bas kan di dā tos ja ne pa gā ju šo gad, tad vēl 
pirms di viem ga diem ļo ti dau dzi vien pa vīp
snā ja, tur pi na pro gre sēt un šo brīd pie vēr sis sev 
pie tie ka mi no piet nu uz ma nī bu. Jau pa va sa rī 
sa ņē mis uz ai ci nā ju mu uz Tre vi zo, viņš ko pā ar 
se vi pār stā vo šo aģen tū ru to mēr iz lē ma iet ci tu 
ce ļu – uz reiz uz Ame ri ku, kur mai ja bei gās un 
jū ni ja sā ku mā jaun o spē lē tā ju pirm sdraf a no
met ni San ta mo ni kā rī ko ja tās sa dar bī bas par
tne ri «Wasserman Me di a Gro up». Gal ve nais 
ie mesls – šau rā ka kon ku ren ce un lie lā kas ie spē
jas ne pa zust bur zmā. Šāds ap rē ķins at tais no jās, 
un Ma re ku pa tie šām pa ma nī ja  – in te re si in di
vi du āli pār bau dīt vi ņa po ten ci ālu iz tei ca vai rā ki 
NBA klu bi, un pa gā ju ša jā treš die nā lie pāj nieks 
jau ie mē ģi nā ja Det ro itas «Pis tons» zā les gro
zus (kā iz de vās, la siet in ter vi jā ar vi ņu pa šu).
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b a s k e t b o l s

tu sa vu ķer me ni lo cīt un plēst. In te re san ti bi ja par ūde ni  – iz rā dās, 
ka ob li gā ti jā pie vērš uz ma nī ba tā pH lī me nim. Ja tas ir zem 7, tad tā 
jau ir skā be, kas lē nām sa ēd pu de li. Dze rot šā du ūde ni, sa nāk, ka ie
dzer arī da ļu plast ma sas... Vi ņiem klu bam ir sa va spe ci ālā ie kār ta, ar 
ku ru vi ņi ap strā dā ūde ni, ko pēc tam lie to, – tā, lai tas bū tu per fekts. 
Pie mums par šā du pie eju spor tam ne viens pat nav aiz do mā jies. Ļo ti 
daudz jaun u lie tu. Sa pra tu, ka no kļūt tur, pa šā augš ā, ir grū ti, ta ču, ja 
tev tas ir iz de vies un esi aiz ķē ries – tad kļūt la bā kam ir daudz vieg lāk, 
jo ap kārt ir ve se la ma ši nē ri ja, kas pa līdz un at bal sta.

– Tas prin ci pā ir tas, ko šo brīd cen ties pa nākt  – lai tavs vārds 
kaut kur aiz ķer tos, iz do tos ie kļūt ša jā ap ri tē un tad jau iz man tot tās 
snieg tās ie spē jas?

– Tie ši tā. Ne gai du, ka ta gad kā dam pēk šņi ne nor mā li ie pa tik šos 
un sa ņem šu so lī ju mus, ka drafs būs mans, – nē. Šurp brau cu ar do mu, 
ka tas man jeb ku rā ga dī ju mā no de rēs – pa ska tī ties, kā šeit viss no tiek, 
un pie vie na var būt kā dam ie krist at mi ņā uz priekš die nām. Pro tams, 
no tiek da žā di, kaut kas kaut kur var no spī dēt, ta ču šo brīd tas nav tas 
bū tis kā kais. Sva rī gāk pa rā dīt cil vē kiem, kas es es mu, la bi no spē lēt nā
ka mo se zo nu, un tad jau var sākt ska tī ties un «štu kot».

– Tā lā kais marš ruts pa gai dām nav zi nāms?
– Man ir tei ku ši da žus klu bus, ar ko ru nā, ta ču pa gai dām vēl ne

kā kon krē ta. Var būt mā jās brauk šu pēc di vām die nām, bet tik pat la
bi – pēc di vām ne dē ļām. Sē žu uz če mo dā niem un ne zi nu – tā lāk būs 
jā li do uz Či kā gu, Los an dže lo su vai Rī gu...  (Brīv die nās no skaid ro jās, 

«šī ir pil nī gi ci ta pa sau le...»

IN gMĀRS JU RI SoNS

ce tur tdie nas rī tā Ma reks uz tele fo na  
zva nu at bild možs un ga tavs ap ru nā ties. 
Nav, kur steig ties – pirm ā at rā dī ša nās  
NBA klu bam jau pa li ku si va kar die nā,  
bet nā ka mās pa gai dām vēl nav kon krē ti 
no zī mē tas. Jā gai da...  
«Sva rī gā kais, ko bei gās pa tei ca tre ne ri – 
Ame ri kā to mēr viss no tiek fi zis kāk.  
Jā au dzē «rā mis»,» ar pir ma jiem  
se ci nā ju miem da lās 21 ga du ve cais  
uz bru cējs. Ne slēpj – no re dzē tā  
vi ņam lie las acis!

– Kā di ie spai di pēc pirm ās at rā dī ša nās NBA klu bam?
– Tre niņš no ti ka «Pis tons» cen trā, kur ik die nā tre nē jas arī ko man

da, ta ču lie lā ko ie spai du at stā ja tre ne ru pro fe si onā lā pie eja ni an sēm – 
kaut kas pa vi sam at šķi rīgs no tā, ko bi ju re dzē jis un pie dzī vo jis. Bi jām 
se ši dže ki, ko pā pa strā dā jām, uz spē lē jām. Sa pra tu, kur man ne pie cie
šams daudz pie likt un kas sa vu kārt ir la bi. Sva rī gā kais, ko bei gās pa tei
ca tre ne ri – Ame ri kā to mēr viss no tiek fi zis kāk. Jā au dzē «rā mis»... Uz
bru ku mā viss ir kār tī bā, bet aiz sar dzī bā NBA spē le pra sa daudz lie lā ku 
at lē tis mu, ne kā man ir šo brīd. Ta ču pa tei ca – pār is ga du lai kā da bū si 
spē ku un mus ku ļus klāt, un būs la bi! Pa sā kums bai gi for šais, man pa
ti ka, bet ta gad jā ska tās, kas tā lāk.

– Ja bi jāt se ši – tas no zī mē, ka spē lē jāt trīs pret trīs, vai vai rāk 
to mēr no ti ka kā das in di vi du ālās pār bau des?

– Sā ku mā vien kār ši pa me tām me tie nus, pēc tam maz liet uz spē lē
jām viens pret vie nu, tad – trīs pret trīs. Bi ja arī da ži fi zis kie tes ti – cik 
augs tu var uz lēkt, cik plats ro ku at vē ziens utt.

– Sa vus vēr tē tā jus at pa zi ni?
– Nē... Zi nu, ka viens bi ja vīrs, ko vi ņi pa ši dē vē vien kār ši par Ār

ni ju («Pis tons» fi zis kās sa ga ta vo tī bas tre ne ris Ār nijs Kan ders – aut.) – 
tre ne ris, kurš ar Det ro itu ir jau gan drīz 20 ga du. Vi ņu pa zīst un ļo ti 
augs tu vēr tē vi sā lī gā, un re gu lā ri zva na arī no ci tiem klu biem, lai jau
tā tu pēc pa do ma. Ļo ti gudrs vīrs. Viss, ko viņš stās tī ja... Pil nī gi ci ta 
pa sau le. Es bi ju šo kā! Daudz no tā, ko mums mā ca tre ne ri, pa tie sī bā 
iz rā dās ne pa rei zi – pie mē ram, par ie sil dī ša nos. Pa rā dī ja, kā ne va ja dzē

Mareks Mejeris:
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ka pēc jā ņu ne dē ļā pē dē jās die nās pirms draf
ta Ma re ku pie se vis gai da vēl di vi klu bi, bet 
līdz – ie spē jams, vēl di vi ci ti – aut.)

– Šo brīd esi la bā ka jā fi zis ka jā for mā? Jā
rā da ta ču viss, ko va ri.

– Pa tie sī bu sa kot, bries mī gā... Uz se zo nas 
bei gām vis i ap stāk ļi sa kri ta tā, ka sa vu ķer
me ni bi ju ga lī gi «no lai dis». Pē dē jās trīs spē
les Spā ni jā bi ja ka tas tro fa... Pēc at grie ša nās 
Lat vi jā pa li ka ti kai ne dē ļa lai ka – cik nu pa to 
lai ku va rē ju se vi «pa celt», tik «pa cē lu». Ta ču 
šo brīd tam nav iz šķi ro šas no zī mes. Dzir dē ju, 
ka da žās ko man dās tre ni ņi pa tie šām esot tā di, 
ka kā jas gan drīz var at stiept – trīs stun das, un 
mē le pār ple cu. Ta ču Det ro itā viss bi ja mie rī
gi – zā le ti kai uz stun du, pirms tam pus stun
du fi zis kie tes ti. Ne kā pār da bis ka. Do mā ju, 

šāb rī ža for ma ne vie nu ne in te re sē – te vai rāk 
ska tās, kā tu kus ties, kā pie ņem lē mu mus. 
Kāds tu ar lai ku va rē tu būt, ne vis to, kāds esi 
pat la ban. Ne viens no mums ne bi ja tāds, kas 
tū līt va rē tu iet un spē lēt NBA, un klubs to ap
zi nā jās. Ne viens draf a pirm ās kār tas kan di
dāts, vis i  – nā kot nes «pro spek ti», ar ku riem 
vēl daudz jā strā dā. Do mā ju, tā das gru pas kā 
mū sē jā vi ņiem ne dē ļā kā das pie cas se šas iz
gā ja cau ri...

– Ar vi su to, ka ne esi for mā, San ta mo
ni kas no met ni pa bei dzi ar la bām at sauk
smēm un ar uz ai ci nā ju miem in di vi du āli 
at rā dī ties klu biem. Tas no zī mē, ka kaut ko 
te vī sa redz.

– Kā jau tei cu – for ma nav iz šķi ro ša. At nāc 
tre ni ņā un 45 mi nū tes «no spri dzi ni» – tur jau 

ne var pa spēt no gurt. Ne ska tās pat 
to, vai tu met iek šā vai ga rām – jo 
me tie na teh ni ka un uz la bo ša na ir 
ri si nā mas lie tas. Viss šis pa sā kums 
man jeb ku rā ga dī ju mā de vis ļo ti 

daudz. Cik tas de vis ma nas tā lā kās 
kar je ras at tīs tī bā un cik at pa zīs ta mī bai, 

man pa šam šo brīd grū ti no vēr tēt – to la bāk 
iz da rīs ma ni pār stā vo šie cil vē ki. Ta ču sev kā 
spē lē tājs es mu ie gu vis ļo ti daudz – es mu šo to 
jaun u uz zi nā jis, re dzē jis, kā tas viss no tiek, un 
sa pra tis, ka NBA drafs nav ne maz tik tāls un 
ne re āls, kā var būt šķi ta līdz šim. Īs ta jos brī
žos «jā iz šauj», maz liet veik smes, un viss var 
no tikt. Ta jā pa šā lai kā  – ne jau tas ir vie nī
gais ceļš. Eiro pie šiem – pat var būt ne tas tais
nā kais un vien kār šā kais. Ja ie kri tī si acīs un 
nā ka ma jā se zo nā Eiro pā pie rā dī si, ka ar te vi 
vērts rē ķi nā ties, tur pat var ie so ļot arī pa ci
tām dur vīm.

– Vai ir kā da skaid rī ba, kur pa va dī si nā
ka mo se zo nu?

– Skaid rī bas vēl nav, ta ču no aģen ta sa pra
tu, ka līdz iz la ses no met nes sā ku mam tā dai 
va ja dzē tu būt. Tas bū tu ga lē jais ter miņš, līdz 
ku ram jā pie ņem lē mums.

– Kāds tev pa šam re dzē jums? La bāk 

Tas, ko man ob li gā ti va jag – at rast vie tu, kur man jeb ku rā brī dī pie eja ma 
tre ni ņu zā le. Tā, lai, pie ce ļo ties kaut tri jos nak tī un iz do mā jot, ka gri bu iet 

uz zā li, tas bū tu ie spē jams. man ir jā tre nē jas.

«šī ir pil nī gi ci ta pa sau le...»

ACB pa des mit mi nū tēm spē lē vai, teik sim, 
kaut kur Vā ci jā pa 25–30?

– Tad teik šu, ka la bāk ACB pa des mit. Jo 
tas uz reiz ir cits lī me nis – tas, ko ta gad es mu 
re dzē jis un la bāk sa pra tis. Ne daudz pa brau
kā jis pa zā lēm, sa pro tu, ka le jas ga la ko man
dām or ga ni zā ci ja var būt ne maz nav tik spē
cī ga, ta ču, pie mē ram, tā dai Bar se lo nai – kā da 
vi ņiem ir arē na, kā di ap stāk ļi un gai sot ne ko
pu mā! Tur, kur pa va dī ju pē dē jos di vus ga dus, 
at griez ties ne gri bē tos... Tas, ko man ob li gā ti 
va jag  – at rast vie tu, kur man jeb ku rā brī dī 
pie eja ma tre ni ņu zā le. Tā, lai, pie ce ļo ties tri
jos nak tī un iz do mā jot, ka gri bu iet uz zā li, tas 
bū tu ie spē jams. Man ir jā tre nē jas. Spē les – tās 
ne kur ne pa zu dīs. Šo brīd man se vi jā at tīs ta, 
un liels spē les laiks ta jā nav sva rī gā kais. 
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Elbakjans:

– Ja pirms piec iem ga diem cil vē kiem pra
sī tu, ko vi ņi do mā par Rai mon du El bak ja nu, 
tad lai kam bū tu kā bū tu ar tām at sauk smēm. 
Ta gad, pēc piec iem ga diem, uz ta vu dzim ša
nas die nas pa sā ku mu te vi ap sveikt ie ro das 
pro mi nen ti cil vē ki, tūk sto šiem cil vē ku pie da
lās ta vos pa sā ku mos. Kā līdz tam var no nākt?

– Ir tāds tei ciens, ka muļ ķiem vei cas. Klāt ir 
jā liek – la biem muļ ķiem. Es do mā ju, ka rei zēm 

šau rais re dzes loks ļauj kon cen trē ties tām lie tām, 
kas pa tie šām pa tīk. Tā lē nām var kļūt par ma
zu spe ci ālis tu ta jā, kas pa tīk. Pro tams, tā dzī vē 
ir – jo spē cī gāks pa liec, jo vai rāk ap te vi pul cē jas 
ci ti. Cil vē kiem ir tā da īpa šī ba – vi ņi tev pie līp 
kā mag nē ti ņi ta jā brī dī, kad esi kļu vis spē cī gāks. 
Mū su spēks ir ko man dā, kas pa liek ar vien lie lā
ka un lie lā ka. Mēs va ram no la māt cits ci tu, va
ram iz kau ties, bet da rīt to bez nai da. Tā ir ide ja. 

Mēs ļo ti la bi zi nām sa vu mēr ķi – mēs gri bam 
mai nīt šo sa bied rī bu. Vē la mies spor tis ku, ve
se lī gu sa bied rī bu. Esam pat ri oti un gri bam, lai 
vi si do mā tu, ka šeit, Lat vi jā, ir vis la bāk. Ne vis 
braukt un mek lēt, kur ir vis la bāk, bet sa prast, ka 
šeit ir vis la bāk. Kā es piec os ga dos tā va rē ju mai
nī ties? Dar ba gai tā es ne re ti no nā ku pie da žā
diem jau tā ju miem sev. Pie mē ram, kā da rīt – likt 
šiem mak sāt par da lī bu vai ne likt? Tad sa pro

«Uz LBS pus i vis pār ne ska tos –

mū su spēks ir ko man dā, kas pa liek ar vien lie lā ka un lie lā ka. mēs va ram  
no la māt cits ci tu, va ram iz kau ties, bet da rīt to bez nai da. Tā ir ide ja.  

mēs ļo ti la bi zi nām sa vu mēr ķi – mēs gri bam mai nīt šo sa bied rī bu.

RAI MoNDS RU DzĀTS

«Man bēr nī bā bi ja nar ko ti kas, «ve ce nes»...  
Viss pēc kār tas. Bi ja ļo ti tu vu tam, lai vis pār viss  
beig tos. Tā pie re dze ļo ti pa līdz šo dien dar bo ties,  
būt pus so li priekš ā vi siem pā rē jiem,» se ci na Rai monds  
EL BAK JANS. Ag rāk vi ņu pa zi na kā ta lan tī gu bas ket bo lis tu 
ar ļo ti sma gu rak stu ru, ku ru dau dzi no rak stī ja ne ti kai  
kā spor tis tu, bet arī kā cil vē ku. 2009. ga da 13. mai jā,  
sa vā dzim ša nas die nā, viņš sa sau ca drau gus uz ie lu  
bas ket bo la tur nī ru, kam de va no sau ku mu «ghet to  
Bas ket». Nu tas viss ir pār au dzis «ghet to ga mes» –  
kus tī bā, ku rā ak tī vi sa cen šas tūk sto šiem cil vē ku, ku riem 
gal ve nā au to ri tā te ir 27 ga dus ve cais spor ta en tu zi asts. 
Par vi ņa fran šī zes ie gā di jau ir in te re se Eiro pā.  
Piekt ā se zo na jau rit pil nā spa rā, un tas ir ga na no pietns 
ar gu ments, lai arī «Spor ta Avī ze» pa ai ci nā tu El bak ja nu  
uz ga rā ku sa ru nu. At klā tu, tie šu – bez cu ku ra va tes.
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ti – vi ņiem ta ču nav ko mak sāt. Ja vi ņiem nav 
ko mak sāt, tad ne va jag no vi ņiem ņemt. La bāk 
ir pa ņemt no spon so riem, do mēm un mi nis
tri jām – tām in sti tū ci jām, kam pa tie sī bā ir tam 
do mā ti lī dzek ļi, ti kai tiek kaut kā iz saim nie ko ti. 
Tiem, no ku riem ne gri bas ne ko ņemt, ir jā ra da 
ie spē ja būt, pie da lī ties, dar bo ties. Vei dot po zi tī
vu vi di. Mēr ķis ir iz vei dot šo po zi tī vo vi di, kur 
cil vē ki sa tie kas, dar bo jas, un nā kot nē vi ņi va rēs 

vei dot šo val sti (..) Man ir sa vu laik bi jis tā, ka 
gri bas iz da rīt ko ļau nu, ko rie bī gu. Tas mēr ķis 
bi ja iz cel ties, bet iz cel ties po zi tī vi ir grū tāk ne
kā ne ga tī vi. Ne ga tī vi iz cel ties var, piec eļo ties un 
ie bļau jo ties vai kā dam ie si tot. Man pa ti ka uz
ma nī ba, gri bē jās vien mēr iz cel ties. Kad spē lē ju 
bas ket bo lu, gri bē ju būt tāds kā Ar mands Šķē le 
(tas, ku ru mēs vi si at ce ra mies no la bā ka jiem 
ga diem), uz ku ru vien mēr bi ja in te re san ti ska tī

ties. Ir la bi, ka ir mums tāds bas ket bo lists, jo tas 
ir pie mērs vi siem jaun ajiem, kā ne va jag da rīt. Es 
ne vie nā brī dī ne gri bu vi ņu aiz stā vēt, ta ču man 
ne pa tīk sa bied rī bas ār prā tī gais no so dī jums, jo 
mēs vi si esam ti kai cil vē ki. Ja kā dam kas aiziet 
pa la bi vai pa krei si, tad va ja dzē tu la bāk at ce rē
ties to brī di, kad mēs par vi ņu jūs mo jām. Tas ir 
vi ņu lik te nis, mums nav tie sī bu ie jauk ties.

– Ta vi lai ka bied ri un tre ne ri te vi at ce ras kā 

«Uz LBS pus i vis pār ne ska tos –

man tā das nav!»
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ro tai lai kam. Mēs vi su lai ku par 10 ga diem at
pa lie kam. Lat vi jas spor tā vi si ir tā di kā es, kas 
ti kai mā cās no sa vām kļū dām. Mums pie trūkst 
in for mā ci jas ap mai ņas ar va do ša jām val stīm. 
Ti kai ta gad kāds sāk braukt ap gūt jaun ākās 
ten den ces. Pie trūkst per so nī bu, pie trūkst kon
ku rēt spē jī ga at al go ju ma tre ne riem. Lai es, Rai
monds El bak jans, ie tu strā dāt par tre ne ri, – es 
jau ne va ru dzī vot ar 350 la tiem mē ne sī. Tad tā 
arī sa nāk: tad viens zog no no met nēm, tad vēl 
ko. Da ra tā un ši tā – tre ne ris ne var kom for tab li 
jus ties, ne var būt emo ci onā li ba gāts. Tur ne iet 
stip rie, tur iet pa bi ras.

– Tie ši jau nat nes bas ket bo la tre ne ri?
– Jā. «Okay», kaut kā da da ļa jau aiziet arī 

nor mā lu dže ku. Bet – tā mā nī gi. Es ne vie nā brī
dī ne uz ti cos Lat vi jas jau nat nes bas ket bo la vir
tu vei. Uz Lat vi jas Bas ket bo la sa vie nī bu vis pār 
ne ska tos – man tā das nav! Man ir la bas at tie
cī bas ar Ed ga ru Jaun upu [LBS val des lo cek lis], 
man ir la bas at tie cī bas ar LBS pre zi den tu Val di 
Vo inu, es vi ņus augs tu vēr tē ju kā cil vē kus. Lai 
ko ne teik tu par Jaun upu, viņš ir gudrs, iz da rīgs, 
spē jīgs. Ja šo dien vi ņu no ņem tu nost, tad viss 

ap stā tos. Tad pa liks tik, cik Lem bergs no Vents
pils pus es spēs ie dot. Ir va ja dzīgs viens spē cīgs 
klubs augst ā lī me nī, kas uz tur bas ket bo lu pie 
dzī vī bas. Viens šāds klubs kā VEF, tik ma zai val
stij kā Lat vi ja ir ļo ti la bas zā les, lai spor ta veids 
va rē tu dzī vot.

– Kā pēc tu ne ska ties uz LBS pus i? «Ghet
to Bas ket» ir sa va lo ma Lat vi jas bas ket bo lā. 
Pērn, kad lie la jā fi nā lā bi ja «Ar met» un «Bal
tic Cas ting Agency», ska tī tā ju skai ta zi ņā ne
bi ja se viš ķas at šķi rī bas ar LBL fi nāl sē ri ju. Ma
zāk gan, pro tams, bi ja... 

– ...do mā ju, šo gad mēs no teik ti pa kon ku rē
sim ar LBL. VEF bi ja iz teik ti fa vo rī ti, in te re se 
par fi nā liem ne bi ja lie la.

– Bet kā pēc tu ne gri bi strā dāt ko pā ar LBS? 
Lat vi ja ir pā rāk ma za valsts, lai katrs ie tu par 
se vi.

– Man ir ļo ti lie las anti pā ti jas pret Ed ga ru 
Šne pu, es vi ņu kā cil vē ku augs tu ne vēr tē ju. Iz
dzir dot to, ko viņš man pa tei ca, fak tis ki jau pa vi
sam ne tī šām, aiz stul bu ma...Viņš lai kam do mā
ja, ka es mu tāds pats, tā pēc ļo ti ci nis ki iz tei cās 
par sa bied rī bu. Viņš lie lā mē rā de va man to 
sti mu lu. Dau dzi jo pro jām gai da, kad es ap lau zī
šos un sāk šu būt tāds pats kā Šneps. Tā ide ja, ka 
nau da ir pri ori tā te, man nav tu va. Tur pat ma zāk 
par nau du bi ja ru na. Bi ja ide ja, ka mēs ko pā va
rē tu sa dar bo ties. Pro tams, tad vēl ne kā di dar bi 

ta lan tī gu bas ket bo lis tu. Pie mi nē ji nar ko ti kas, 
sie vie tes, «tu si ņus» un vi su pā rē jo. Kā tu līdz 
tam vis pār no nā ci? Kā lai ci ti ta lan tī gie bas
ket bo lis ti līdz tam ne no nāk?

– Pa tie sī bā ta lan tīgs bas ket bo lists es bi ju 
16 ga dos, nar ko ti kas bi ja līdz 14 ga diem. Bas
ket bols bi ja tas, kas ma ni iz vil ka no tā vi sa ārā. 
Vien kār ši ta jā lai kā sā ku ļo ti daudz tre nē ties, 
un tā arī at rā vos no vi siem pā rē jiem. Es, An dris 
Bied riņš, Ag nis Ča vars, Ed gars Je ro ma novs, 
Rei nis Stru po vičs – mēs bi jām tā lai ka ko dols 
sa vā ve cu mā. Kad man bi ja 16, tad pa tie šām bi ja 
tā, ka es sā ku ska tī ties uz Ar man du Šķē li, ku ram 
bi ja 19, bet viņš jau bi ja pro fe si onāls spor tists. 
Es sā ku do māt, ka to var ap vie not. Piec as die nas 
tre nē jies, di vas – ne gu li līdz se šiem rī tā. Tas ta ču 
ir nor mā li! Un tad ap stā jas prog ress – pa liec uz 
vie tas. Ja tā pa ska tās, es ne do mā ju, ka Ar mands 
ir se viš ķi slik tāks ne kā sa vos la bā ka jos ga dos, 
vien kār ši spor ta veids ir audzis. Pa ska tā mies 
Eiro pas čem pio nā tu pirms 10 ga diem un pa ska
tā mies šo dien – kos moss... Di vi da žā di spor ta 
vei di. Al ko hols, «tu si ņi» – tas viss ap stā di na ta
vu prog re su, bet ne pa liec slik tāks. Tu muļ ļā jies, 
muļ ļā jies, bet kon ku ren ti aug. Man tas viss bi ja 
vis tī rā kais vi li nā jums, tā pat kā vi siem pā rē jiem. 
Vien kār ši ne bi ja, kas pa sa ka priekš ā. Pre cī zāk 
– ne bi ja, kas pa rei zi pa sa ka priekš ā, ie stumj 
me žā. Es pats bū tu brau cis, bet tre ne riem bi ja 

bai les – es va rē ju uz tai sīt bal lī ti arī me ža vi dū. 
To laik tas viss li kās nor mā li, bet ta gad, at ska to
ties uz to vi su ar sa vu dzī ves pie re dzi... Es ne do
mā ju, ka mai gie Lat vi jas tre ne ri ma ni bū tu kaut 
kur pa vil ku ši. Bū tu bi jis Ser bi jā – var būt (..) Es 
do mā ju, mums Lat vi jā trūkst bas ket bo la fun kci
onā ru, kas spē tu pa vir zīt šā dus spē lē tā jus. Ti kai 
veik smī gas ap stāk ļu sa kri tī bas re zul tā tā Lat vi jas 
bas ket bo lis ti kaut kur ir ti ku ši – tā da lo ģis ka, sa
ka rī ga ce ļa nav. 

– Kā pēc Lat vi jas bas ket bo lā šie Vec rī gas 
ap mek lē ju mi ir pro blē ma? Mēs kaut kur pa
zū dam. Tu pats tam esi gā jis cau ri, ļo ti la bi pa
zīs ti bas ket bo la sa bied rī bu, pa zīs ti arī jaun ie
šus, kas pie te vis spē lē. Kur pa zūd jaun ie bas
ket bo lis ti?

– Tie, kas pie ma nis nāk, pār sva rā ir ot rais 
eše lons – tie vairs ne būs pro fe si onā li bas ket
bo lis ti. Vie nī gi ma ni po zi tī vi pār stei dza Ha
ralds Kār lis, kurš at brauc no NCA A un at nāk 
ar ča ļiem uz spē lēt uz ie las. Viņš mīl to spor ta 
vei du. Tā pat arī Oto Oše nieks. Man vie nī gi nav 
skaidrs, uz ko mēs ejam. Vai mēs pie lī pam kat
ram veik smi nie kam, vai arī vei do jam sis tē mu, 
jo sports bez sis tē mas ne var past āvēt. Eks trē mie 
spor ta vei di var dzī vot tā dā bo hē mā un sa sniegt 
re zul tā tus, bet, ja ru na ir par kla sis kiem spor ta 
vei diem, tad pa vi sam no teik ti ir jā būt ļo ti la bi 
iz strā dā tai sis tē mai, un sis tē mai ir jā būt pie mē

es do mā ju, mums Lat vi jā trūkst bas ket bo la fun kci onā ru, kas spē tu  
pa vir zīt šā dus spē lē tā jus. Ti kai veik smī gas ap stāk ļu sa kri tī bas dēļ Lat vi jas 

bas ket bo lis ti kaut kur ir ti ku ši – tā da lo ģis ka, sa ka rī ga ce ļa nav.
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ne bi ja iz da rī ti, bi ja ti kai ide ja. Tā kā vēl ne kā di 
dar bi ne bi ja iz da rī ti, tad es kā cil vēks, kurš biz
ne sā jau bi ja pa bi jis, pie dā vā ju LBS sniegt mums 
emo ci onā lu at bal stu. Es tei cu: «Jūs va rē tu nākt 
kā du ru nu pa teikt, kā du iz la ses spē lē tā ju at sū
tīt utt.» Viņš tei ca: «Bet mums jau at bil dī ba ir 
ti kai iz la ses.» Vēl tur LBL bi ja, arī Jau nat nes lī ga 
pa vī dē ja. Tad viņš vēl bi ja iz la šu di rek tors, ne
bi ja LBS ģe ne rāl sek re tārs. Es tei cu: «Nu, jā, bet 
mums tur būs bēr ni, jaun ie ši. Va jag strā dāt ar 
vi ņiem, ar sa bied rī bu, vi ņi būs tie, kas nāks uz 
iz la ses spē lēm.» Bet viņš sa ka: «Bet vi ņiem jau 
nav nau das.» Es sa ku: «Nu, kā nav nau das – ar 
lai ku vi ņiem būs tā nau da. Iz au dzi nā sim tos ie lu 
bēr nus, vi ņi ie kļau sies sa bied rī bā.» Bet viņš tei
ca, ka tie vi si esot nar ko mā ni, al ko ho li ķi, ku riem 
nav nau das. Tos viņš no rak stī ja – tie ne esot cil
vē ki. Cil vē ki esot tie, par ku riem rak sta žur nā los 
un ku ri ir ga ta vi sa mak sāt. Bet vei dot sa bied rī bu 
tā, lai vi si bū tu ga ta vi sa mak sāt – nē, (Kra ta ar 
pirk stu.) tas nav uz de vums! Jeb ku rai sa bied ris
kai or ga ni zā ci jai bū tu jā dar bo jas sa bied rī bas la
bā. Bet viņš to uz tver kā pri vā tu SI A. Es to tā 
ne uz tve ru. Šo dien ir tā, ka es sa vu bēr nu ne es
mu ga tavs sū tīt bas ket bo lā, jo es ne uz ti cos tai 
struk tū rai. Pir mos ga dus ejot pie spon so riem, 
ka mēr mums ne bi ja vi si šie dau dzie spor ta vei di, 
«Ghet to TV», «Ghet to Ta bas co» žur nāls un viss 

«Ghet to Ga mes» ir lie lā kais tau tas spor ta 
zī mols Lat vi jā, kas zem sa va ka ro ga pul cē 
vai rāk ne kā 6000 da līb nie ku. Viss sā kās ar 
«Ghet to Bas ket» ie lu bas ket bo lu Grī ziņ kal nā 
2009. ga dā, kur pos mi no ti ka ik ce tur tdie nu, 
pul cē jot ar vien lie lā ku ko man du skai tu, kas 
re gu lā ri pār snie dza 100 ko man das. Vē lāk, 
klāt nā kot ci tiem spor ta vei diem, «Ghet to 
Bas ket» pār au ga «Ghet to Ga mes». Bas ket
bols, fut bols, flor bols, reg bijs, ve lo tri āls, 
eks trē mie spor ta vei di, ie lu vin gro ša na – tā ir 
ti kai da ļa no pār stā vē ta jiem spor ta vei diem. 
«Ghet to Ga mes» se zo nas lai kā or ga ni zē 
te ju 70 pa sā ku mus vi sā val stī, kā arī rei zi 
ga dā – fes ti vā lu Vents pi lī, kur vi si da līb nie ki 
tie kas vie nu viet. Pērn «Ghet to Ga mes» fes
ti vāls Vents pi lī pul cē ja 1500 da līb nie ku no 
15 val stīm 14 spor ta vei dos. Se zo nas su per
fi nā li no tiks 31. augus tā Rī gā, 11. no vem bra 
krast ma lā.

UZZIŅAI

 raimonds savam ielu basket
bola projektam spējis piesaistīt 
atpazīstamus varoņus – arī Andri 
BiedriņU.

Pērn elbakjans bija starp tiem, kas 
saņēma veF iedibināto stipendiju par 

basketbola reputācijas spodrināšanu. è
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pā rē jais, iz sa kot vār du «bas ket bols», spon so ri 
tei ca: «Bas ket bols? Nē, nē...» Tas bi ja uz reiz pēc 
2009. ga da ne tī rās ve ļas maz gā ša nas. Uz ska tu, tā 
nav vī riš ķī ga rī cī ba – tā ne no tiek. Tā pēc ne re
dzu va ja dzī bu sa dar bo ties ar LBS. Tas Šneps ir 
tik daudz iz da rī jis, ka vi ņu pat ār ā no tu rie nes 
ne met – viņš tur sēž un sēž. Mēs ar Ed ga ru Jaun
upu par to jau ru nā jām. Vai es es mu ga tavs tur 
iet strā dāt? Ne es mu ga tavs strā dāt ti kai LBS, jo 
es re dzu, ka va ru iz da rīt vai rāk vi sas sa bied rī bas 
la bā, ne vis pa rak stīt pa pī rus un likt no ču pi ņas 
ču pi ņā. Mī les tī bu pret bas ket bo lu man iz sit ta jā 
brī dī, kad es re dzu, ka «pi da ra si» va da to vi su. 
Un viss! Es ta gad mī lu eks trē mos spor ta vei dus, 
ie lu bas ket bo lu, ku ram, es ti cu, būs lie la nā kot
ne. Būs! Kla sis kais bas ket bols – rei tin gi krīt vi sā 
pa sau lē. Eks trē mie spor ta vei di lē nām pār ņem 
vi su, jā dzī vo līdz i lai kam. Man bas ket bols sir dī 
pa liks – tās bi ja ma nas zā les, lai iz ār stē tos no sa
vām pro blē mām. Es mu ļo ti uz ti cīgs un pa tei cīgs 
tam spor ta vei dam un sa vam tre ne rim Aiga ram 
Brig ma nim, bet, ie rau got vi su to or ga ni za to ris
ko pus i... Ja es tur nāk šu, tad iz dau zī šu vi su ar 
ku la kiem. Ja re dzē šu, ka tur ir nor mā li cil vē ki 
kā es, tu un ci ti, kas ir ga ta vi dar bo ties tā vār dā, 
lai līdz 18 ga diem iz au dzi nā tu nor mā lu cil vē ku. 
Cil vē ku! Mums va jag cil vē kus, nav sva rī gi, ka 
viņš ir bas ket bo lists. Lie lā ka jai ma sai ir jā pa liek 
par cil vē kiem, bet trim iz cil nie kiem kat ru ga du 
jā kļūst par nā ka ma jiem pro fe si onā ļiem. Man ir 
sa vāk ta la ba ko man da, mēs jau ta gad to va rē tu 
mē ģi nāt da rīt, bet – mēs zi nām vi sas shē mas ar 
šne piem un LO Kiem. Tā vi ņi strā dā sa vā la bā. 
Man vai rāk dzī vē va jag, man va jag emo ci jas, bet 
tās ne var tā vien kār ši no pirkt par nau du. 

– Kā da ir «Ghet to Ga mes» lo ma Lat vi jas 

spor tā?
– «Ghet to Ga mes» ir tau tas sports – tā to va

rē tu de fi nēt. Tā ir vie ta jaun ie šiem. Zi ni, gal ve
nā lo ma ir...Mēs ru nā jam par bas ket bo lu, Vec rī
gu, klu biem. Lai arī pie ma nis nāk ot rā eše lo na 
spē lē tā ji, tie tā pat ir nā ka mie tē vi, mā tes. Vi ņi 
vei dos šo val sti. La bāk, lai vi ņi do mā, kā no ce
tur tdie nas uz ce tur tdie nu sa sniegt la bā ku re zul
tā tu, lai do mā par se zo nas kop vēr tē ju mu, bet 
pēc va sa ras jau do mā, kā nāks at kal nā kam va sar. 
Lai dzī vo uz emo ci jām. Gal ve nā fun kci ja bū tu 
tā, ko es tei cu arī Šne pam – nāk tu cil vē ki, kas 
se ko spor tam, un mēs iz vei do tu po zi tī vu vi di, 
kur nav sva rī gi, kāds ir spor ta veids, jo «Ghet to 
Ga mes» ir vai rā ki spor ta vei di. Ta jā brī dī, kad 
cil vēks ir nā cis, skrē jis, pie da lī jies, viņš ir bi jis 
«ge ti ņā», mēs vi ņu at bal stām. Tas pār is tūk sto šu 
cil vē ku at balsts ir ne nor mā li daudz kat rai per
so nī bai (..) Ma na ideo lo ģi ja ir: sports ir veids, 

kā sākt ko mu ni cēt. Mū su tē ma ir sports, sa cen
sī bas, bet vē lāk jau mēs ar jaun ie šiem aiz ru nā
ja mies par tā dām no piet nā kām, glo bā lā kām tē
mām. Pirm kārt – vei dot per so nī bas. Cil vē kus, 
ku ri ne vis se vi sauks par per so nī bām, kaut gan 
vi ņi pa tie sī bā ne ko ne pa udīs, bet par cil vē kiem, 
ku ri pau dīs po zi tī vas, la bas vēr tī bas un ne ļaus 
nā ka ma jam Šne pam ie ņemt tā du ama tu. Viss – 
vien kāršs uz de vums.

– Jūs daudz esat daudz ap brau kā ju ši bēr
nu na mus, jaun ie šu ko lo ni jas. Mēdz teikt, ka 
spor tā vis vai rāk sa sniedz tie, kam kaut kā 
trūkst. Tās ir vi des, kur tie šām cil vē kiem ir ko 
pie rā dīt. Kā da ir si tu āci ja Lat vi jā? 

– Ne kā da. Bēr nu na mos lie lā mē rā val da nar
ko ti ku tirdz nie cī ba, zag ša na. Es ne ru nā ju par 
vi siem – dro ši vien kāds ir arī labs. 

– Bet tu esi brau cis, esi re dzē jis. 
– Jā, es mu brau cis un re dzē jis. Ce pu ri nost 

tiem pe da go giem, kas tur strā dā. Es, Rai monds 
El bak jans, tur ne va rē tu. Var būt va rē tu, bet es to 
ne da ru, tā pēc ne gri bu ti kai kri ti zēt. (Pau ze.) Tas 
man ir ne nor mā li smags jau tā jums. Brau cot tur, 
mēs vi ņus aici nām uz sa viem pa sā ku miem. Vi ņi 
ne brauc. 

– Pēc ide jas tas ta ču bi ja pa sā kums vi ņiem.
– Sā kot nē ji tas pa tie šām bi ja vi ņiem, ta gad 

sa bied rī bas krē jums ap mek lē mū su pa sā ku mus – 
kaut kā tā ir iz vei do jies. Bet sā kot nē ji pa tie šām 
lie lā kais uz svars bi ja uz maz nod ro ši nā ta jiem.

– Bet kā pēc vi ņi ne brauc? Kā tev šķiet?
– Nav pie tie ka mu ie ma ņu, lī me nis ir ļo ti 

augsts. 
– Arī ie mesls.
– Jā. (Do mā.) Es ne zi nu, kā pēc vi ņi ne brauc. 

Ne va ru at bil dēt, it se viš ķi tā pēc, ka mēs pie dā

vā jam brīv bi ļe tes, so lām, ka bur ge rus par brī vu 
ie do sim, vēl kaut ko, vēl kaut ko. Es ne gri bē tu 
teikt, ka par maz ener ģi jas bū tu ie likts. Ir mei
te ne, kas ar to no dar bo jas – ap zva na šos bēr nu
na mus. Teik šu go dī gi, kād reiz mēs ar to no dar
bo jā mies vai rāk, ta gad mēs to da rām re tāk. Ir 
vie tas, kur mēs kā du gro zu uz dā vi nām. Vie nī gi 
ar Cē su pār au dzi nā ša nas ie stā di man ir pa li cis 
labs kon takts. Šo gad es at kal at sāk šu iet uz sko
lām. Man ir jaun a, var teikt, lek ci ja sa ga ta vo ta – 
par dzī vi, par vēr tī bām, par to, kā va ja dzē tu pa
ska tī ties uz sa vu ik die nu. Likt aiz do mā ties. Man 
ir la ba sa dar bī ba ar Cē su ko lo ni ju, es tur bie ži 
brau cu. Tur ir kā di 80 audzēk ņi. Par kā diem 60 
es dro ši va ru pa teikt, ka tie ir pil nī gi nor mā li 
jaun ie ši, kam nav pa vei cies. 

– Nav pa vei cies ar vi di, kā dā dzī vo ja?
– Pat ne ar vi di. Dau dzi ir no nor mā lām vi

dēm, tie ši tā di pa ši kā es bēr nī bā. Vien kār ši ap

stāk ļu sa kri tī bas dēļ kāds ir ie sē di nāts, lai pa bai
dī tu ci tus. Ja vie nu ra jo nā ie sē di na, tad pā rē jie 
sa raus tās uz pus ga du vai vis maz uz trim mē ne
šiem. Es to vi su es mu re dzē jis. Man tas lie kas 
ļo ti skar bi, re dzēt jaun ie šus šā das vie tās. Ir kā di 
20 rik tī gi dže ki – ar mil zī gu po ten ci ālu! Vi ņi ir 
ak tī vā ki par vi siem, ie laid tik vi ņus spor tā, vi ņi 
ies kā pulk ste nis. Bet, ko mu ni cē jot kat ru die nu 
vai rā kus ga dus sa vā star pā 80 ča ļiem, ne var būt 
ne kā da iz aug sme. Un arī tur mēs iz pļur gā jam 
ta lan tus. Ide āli jau ne būs ne kad un ne kur – to es 
arī sa pro tu –, bet, ja arī te vi so da, ie do mā jies, – 
tu no nāc ko lo ni jā, bet tur ir ide āla tre na žie ru 
zā le, ba seins. Kā kū ror tā. Pro tams, at skai tot ko
mu ni kā ci ju ar ci tiem, bet tele vī zi ju vi ņi ska tās, 
ap mē ram vi su zi na, kas pa sau lē no tiek. Pa lie
lam, tu esi rik tī gā tre ni ņu no met nē. Ja pie sais tī
tu nor mā lus tre ne rus, tur va rē tu bai gie «mons
tri» iz augt. Vi ņi jau tā ak tī vi no dar bo jas ar ie lu 
vin gro ša nu.

– Bet te ir jau tā jums par ve se lu sis tē mu. 
Kas uz tur bēr nu na mus un ko lo ni jas? Valsts 
un paš val dī bas. Vai kāds vis pār ir do mā jis par 
to, kā du po ten ci ālu mēs iz nie ko jam? Jo tur ir 
cil vē ki, kam bū tu jā spor to.

– Tur ir šaus mī gi. Tur ir bai gā trau ma gan 
ko lo ni jas bēr niem, gan bēr nu na ma bēr niem. Tu 
pat ne stā dies priekš ā. Es arī ne stā dos priekš ā – 
ti kai va ru ie do mā ties, ko no zī mē augt ne lab vē
lī gā ģi me nē, no nākt bēr nu na mā un kā das tas 
at stāj se kas. Man tēvs ļo ti pre cī zi reiz pa jau tā ja: 
«Rai mond, ar ko tu gri bi dzī vē cī nī ties – ar se
kām vai cē lo ņiem?» Pa vi sam lo ģisks jau tā jums. 
Es il gu lai ku – vai rā kas die nas – do mā ju, ko at
bil dēt. Un tad sa pra tu, ka mums, «ge ti ņam», tā 
do ma ir, ka mēs pa užam pa rei zas vēr tī bas. La bi, 

es pats arī es mu šķī ries, bet man bēr ni ne dzī vo 
bēr nu na mā. Var ga dī ties iz šķir ties, bet par tu vā
ka jiem ir jā rū pē jas. Vei do jot po zi tī vu vi di, ne
drīk stē tu no nākt līdz tam, ka kā dam ir jā dzī vo 
bēr nu na mā. Tā pēc mēs sa kām, ka mēs cī nā mies 
ar cē lo ņiem. 

– Tā diem bēr nu na ma bēr niem – ko ci tu, ja 
ne spor ta sis tē mu, valsts vi ņiem var dot? Kāds 
cits va rē tu būt veids, kā vi ņiem dzī vē iz sis ties. 
Pro tams, ne pie tiks ar vie nu uz dā vi nā tu gro zu.

– Pro tams. Uz dā vi nāts grozs no teik ti ne
glābs. Glābs spor ta me to di ķis – tre ne ris, sko
lo tājs (..) Ru nā jot par bēr nu na miem, no teik ti 
va ja dzē tu bēr nu na ma bēr niem dot ie spē ju bez 
mak sas tre nē ties. Bet tur arī ir in te re san ti – ir 
valsts un paš val dī bu bēr nu na mi. Nu, ta gad jau
tā jums – pēc ku ra ko da bēr nam ie do si ke das? 
Viņš grib no dar bo ties ar spor tu, bet vi ņam nav 
mam mas, nav tē ta – ne kā nav. Vi ņam va jag ke

man ir sa vāk ta la ba ko man da, un mēs jau ta gad to va rē tu mē ģi nāt da rīt, bet – 
mēs zi nām vi sas shē mas ar šne piem un Lo Kiem. Tā vi ņi strā dā sa vā la bā.
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das – kā lai viņš pie tām tiek? Tur va ja dzē tu būt 
spor ta sko lo tā jam, kurš lai kus sa plā no ga da bu
dže tu un pa sa ka: Pē te rim va ja dzēs 38. iz mē ru, 
Ie vi ņai ta jā spor ta vei dā – to un to, un mek lē sa
dar bī bas par tne ri X. Nav jau ne kā du ko du, lai ie
do tu bēr niem šo in ven tā ru. Viss tu ras uz tā diem 
Rai mon diem vai ci tiem Rai mon diem, ku ri tad, 
kad ir laiks, ie skrien un ie dod. Es ne eju uz bēr
nu na miem, jo man ir šaus mī gi sā pī gi. Tie bēr ni 
man «ne ve ras» va ļā. Man ir jā strā dā mē ne sis ro
ku ro kā, lai no 20 bēr niem var būt viens at vēr tos. 
Vi si ir tik no slēg ti, tu ne va ri ie do mā ties! Ie eju 
sko lā, tur bēr ni nāk no nor mā lām ģi me nēm un 
vi si ir tik prie cī gi! Pa iet 10 mi nū tes, tu jau spē lē 
ar vi ņiem ro ta ļas. Bēr nu na mos tā nav...Vi si vāc 
«šmot kas». Nu, mēs arī vā cam, bet – vai tas kar
di nā li ko mai na? Dro ši vien ne mai na. Tiem, kas 
par to at bild, va ja dzē tu pa skrai dīt ap kārt – pa
ru nā tu ar te vi, ar ma ni, ar vēl kā du, pa prā to tu, 
iz vil ktu vi dē jo arit mē tis ko un sāk tu kaut kā dā 
vir zie nā strā dāt. 

– Es mu dzir dē jis, ka «Ghet to Ga mes» kā 
pro dukts va rē tu ār ze mēs pa rā dī ties. Ār zem
ju tir gus ta viem pa sā ku miem – kā tas va rē tu 
iz ska tī ties? 

– Mas ka vā jau ir «Ghet to Bas ket», bet tur 
vairs nav ru na ti kai par bas ket bo lu, bet par 
«Ghet to Bas ket» kā pro jek tu, kas mai na ap kār
tni. Mums Lat vi jā var būt nav tik iz teik tu ge to 
ra jo nu, bet ār ze mēs ir, jo tur dzī ves lī me nis vie
tām ir vēl zem āks. Mēs va rē tu uz rak stīt ma nu

āli, un šis pro jekts vi sā Eiro pā va rē tu dar bo ties. 
Vie nots di zains, vie no ti prin ci pi. Cil vē ki par 
sim bo lis ku sa mak su pa ņem fran šī zi. Mans vie
nī gais mēr ķis – lai cil vē ki pa ņem šo fran šī zi un 
ir tai uz ti cī gi. Lai va rē tu teikt, ka tie ši no Lat vi jas 
tas ir aiz sā cies. «Ma de in Lat vi a». Ir ļo ti dau dzas 
ide jas vi sā diem biz ne siem. Šo brīd man vi sam 
pie tiek, tā pēc es ne bai dos, ka kāds da būs ko par 
brī vu. Gri bu, lai «ge tiņš» ir pa sau les zī mols un 
tam pa ma tā ir šīs cil vē cis kās vēr tī bas. Do mā
ju, tās no der jeb ku rā val stī. Šo brīd ir pār ru nas 
ar Tur ci ju, ar An gli ju. Gri bē tu «50+» mil jo nu 
val sti, ne vis bla kus eso šo Lie tu vu. Man ne maz 
ne pa tīk lie tu vie ši. Vien mēr sa nāk, ka vi ņi «uz
met». 

– Kā tas iz ska tī sies? Pie ņem sim, tur ki pa
sa ka – mēs gri bas «Ghet to Ga mes» fran šī zi.

– Vi ņi mak sā, mēs vi ņus kon sul tē jam. 
– Vi ņi var pa ņemt ti kai «Ghet to Fo ot ball» 

li cen ci, jo vi ņiem fut bols ir spor ta veids Nr. 1, 
vai arī vi ņiem va jag vi su ie viest?

– Vi ņi var sākt, pro tams, ar to, kas vi ņiem ir 
ak tu ālāks. Bet, tā kā tu ru nā par iz glī tī bas sis
tē mu, mēs uz rak stām sa vu ma nu āli: kā dām jā

būt ak ti vi tā tēm mār ke tin gā, kā dām – so ci āla jos 
tīk los utt. Tad aiz brau cam uz vie tas, pa pē tām 
vie tē jo pro blē mu. Jo «ge tiņš» ir pro blē mu ri
si nā tājs, tas var ie viest po zi tī vis mu ap kār tnē. 
Tāds Grī ziņ kalns ir pie mērs. Grī ziņ kal nā dzī vo 
11 tūk sto ši cil vē ku, bet kā dā Stam bu las ra jo ni
ņā – 50. 

– Un ne tik at tīs tī tā kā Grī ziņ kal nā.
– Tie ši tā. Darbs va rē tu būt ar paš val dī bām 

un ar vie tē jiem klu biem. Bet tur ir jā būt tā diem 
paš iem kā es – kas or ga ni zē, kas kaut ko da
ra, kam tas pa tīk. Ko tas dod? Tas dod vie no
tu «mer chan di sing» – iz ga ta vo jam ne vis 4000 
krek lus, bet 40 000 krek lu. Ra žo jam gro zus vie
nā vie tā, mai nās ce nu po li ti ka. Pro jekts jau nav 
šaus mī gi dārgs. Vis lie lā kais gan da rī jums va rē tu 
būt, ka Lat vi jā ir dzi mu si kā da ģe ni āla ide ja, kas 
va rē tu pa lī dzēt pa sau les mē ro gā. 

– No slē dzot sa ru nu – kā dām vēl pēc piec
iem ga diem ir jā iz ska tās «Ghet to Ga mes»? Ko 
tu gri bē tu re dzēt, kad mēs ru nā sim pēc piec
iem ga diem?

– Es gri bē tu uz tai sīt «Ghet to» vi dus sko lu. 
Sko lu ak tī viem, ta lan tī giem bēr niem. Gri bē tu 

uz tai sīt kaut ko līdz īgu kā «Step Up!» fil mā. Kad 
ir sko la ar «Ghet to» no sau ku mu, tur nāk ak tī
vi, ta lan tī gi bēr ni, ku riem pēc stun dām ir spor ti, 
dzie dā ša na, de jo ša na. Līdz īgi kā 49. vi dus sko la, 
bet ne tik kla sis ki.

– Sko la kā sko la, bet ar dau dzām pa pil du 
ie spē jām.

– Sko la kā sko la, bet ir ie spē jas, un kat rā tie
šām ie dzi ļi nās kā per so nī bā un mek lē pie lā go tos 
vei dus. Un di rek tors – es gri bē tu tāds būt – nāk 
uz sko lu ar prie ku. Es to vi su vēl for mu lē ju. Bū
tu va ja dzī ga ska ņu ie rak stu stu di ja, kur mū zi ķi 
ie rak sta sa vas dzies mas, de ju uz ve du mi de jo
tā jiem. Lai viss ir vis la bā ka jā lī me nī. Lai mā cās 
ta lan tī gi bēr ni, ku riem ir per so nī ga pie eja, un 
kon ku rēt spē jīgs at al go jums sko lo tā jiem, lai vi ņi 
al ktu ar bēr nu strā dāt. Aka dē mis kā da ļa mums, 
pro tams, bū tu, bet mēs bū tu ie mā cī ju ši bēr
niem, ka tad, ja ga dī ju mā tev ne sa nāks da rīt to, 
ko tu ļo ti mī li, tad to tev pra sīs tie, kas pa ši vi su 
pēc tā mē ra. Ja bū si tik ļo ti labs, ka va rē si dzī vē 
da rīt to, ko pa tie šām mī li, tad da ri, bet, ja ne, 
tad mā cī bas, lū dzu, sa kār to jam. Un ejam da rīt 
to, kas pa tie šām pa tīk. 

«Ghetto Basket» pasākumos labi 
jūtas un tautai atrādas arī jau sevi 

pierādījušās Latvijas basketbola 
zvaigznītes. è
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Valde balso PAR…
ILVARS KoScINKEVIčS

Ne vie nu vien fut bo la cie nī tā ju pa gā ju ša jā 
ne dē ļā pār stei dza Lat vi jas Fut bo la  

fe de rā ci jas (LFF) val des lē mums at bal stīt 
Alek san dra Star ko va turp mā ko dar bī bu  

Lat vi jas valstsvie nī bas gal ve nā tre ne ra  
ama tā. Var teikt, bal so jums pat bi ja  

«vie nos vār tos». Kā pēc lemts tā un ne  
ci tā di, SA vai cā ja kat ram no des mit val des 
lo cek ļiem, ku ri pie da lī jās ša jā bal so ju mā. 

Tos tarp arī pa vai cā ju, kā val des lo cek ļi  
vēr tē valstsvie nī bas snie gu mu un re zul tā tus 

pē dē jā ga da lai kā!

Gun tis  
In drik sons, 
LFF pre zi dents (PAR):
«Star ko vam ir no slēgts 
lī gums uz vi su šo cik lu. 
Vien mēr es mu uz ska
tī jis, ka ir jā res pek tē 
no slēg tie lī gu mi, ja vien 

nav kā di īpa ši ap stāk ļi. Es mu ka te go ris ki pret to, ka 
šo dien kāds kul ti vē jeb cen šas kul ti vēt ide jas par 
to, ka Star kovs ne tiek ga lā ar iz la si, ka vi ņa kva li fi
kā ci ja, ie spē jams, ne at bilst, un tiek ap šau bī tas vi ņa 
per so nis kās īpa šī bas. Es mu ru nā jis ar dau dziem fut
bo la cil vē kiem. Vis i kā viens at zīst, ka Lat vi jā mums 
nav la bā ka tre ne ra par Star ko vu. Tā ir re ali tā te, un, 
pro tams, mums par to nav ko prie cā ties. Bet jeb ku
rā va ri an tā sa ga ta vot tā da lī me ņa tre ne ri – tas nav 
ātr i. Tur klāt ga ran ti jas, ka ci tam spe ci ālis tam iz do
sies la bāk, šo brīd arī mums nav. Star kovs uz šo brī di 
ir vie nī gais šā da ka lib ra spe ci ālists Lat vi jā, kurš var 
re āli va dīt valsts iz la si.»

Dai nis  
Gu der ma nis,
Re ģi onu at tīs tī bas 
ko mi te jas priekš sē dē
tājs (PAR):
«Pro tams, ka valstsvie
nī bas snie gu mu un 
re zul tā tus vēr tē ju ne

ga tī vi. Tie ši re zul tā ti ir tie, kas pa rā da ko man das 
lī me ni lī dzī gi kā vie ta FI FA ran gā. Ta ču tad, kad es 
kā val des lo cek lis iz pil dva rai – Me žec kim, Ka za ke
vi čam – vai cā ju, vai mums šo brīd ir skaid ra kan di
da tū ra, kam va rē tu pie dā vāt šo dar bu, iz rā dī jās, ka 
nav. Uz to brī di bi ja ti kai kaut kā das da žas mis tis kas 
per so nas, ar ku rām bi ja ru nāts, bet kat rā zi ņā ne
bi ja ne kas skaidrs. Man nav pie ņe mams no de dzi
nāt sa vu mā ju, ka mēr nav uz cel ta jaun a. Tā pēc 
ie ro si nā ju at stāt Star ko vu līdz cik la bei gām, ta ču 
rei zē arī pēc ie spē jas ātr āk iz slu di nāt kon kur su uz 
na ci onā lās iz la ses tre ne ra ama tu. Ie ro si nā ju arī iz
ana li zēt vi sus jau tā ju mus, kā pēc esam šā dā stā vok lī 

no nā ku ši, kā pēc mums ir tā di re zul tā ti un ne jau ti
kai iz la sei, bet ko pu mā! Skaidrs, ka ir jā mek lē jauns 
tre ne ris – tāds, kurš var ie nest po zi tī vo, kā sa vu laik 
an glis Ge rijs Džon sons.»

In gars Eriņš, 
Fi nan šu ko mi te jas 
priekš sē dē tājs (PAR):
«Ša jā cik lā pre tī nā ku
šas ko man das, pret 
ku rām, bū sim at klā ti, 
re ti kurš gai dī ja uz
va ras. Var būt vie nī gi 

kā du pun ktu va rē ja gri bēt. Val dē bi ja dis ku si ja, 
cik pun ktus mēs te orē tis ki vēl va rē tu ie gūt. Ja tas 
iz do tos, mū su vie ta va rē tu būt sa lī dzi no ši augst a. 
Pa gai dām to ne mi nē šu, bet po zī ci ja va rē tu būt 
pie tie ka mi pa tī ka ma. Mēs zi nām, ku ras ko man das 
mēs va ram uz va rēt. Jau ki, pro tams, ce rēt, ka va ram 
pie veikt arī Bos ni ju un Grie ķi ju, bet – bū sim re āli. 
Ie mesls sa si si nā ju mam tre ne ra jau tā ju mā, pro tams, 
ir pē dē ja ma ča re zul tāts, bet, ja pa ska tās am bī ci jas, 
kā das mums bi ja pirms cik la, op ti mis tis kais plāns, 
pro tams, ne iet, bet arī pe si mis tis kais – ne. Tā pēc 
pats bal so ju par Star ko va pa lik ša nu. Pro tams, iz la
ses snie gu mu gri bē tu la bā ku, ta ču, iz ņe mot pē dē jo 
spē li, ko pu mā ar to es mu ap mie ri nāts.»
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Alek sandrs 
Isa kovs, 
Klu bu sa cen sī bu ko
mi te jas priekš sē dē
tājs (PAR):
«Pats vieg lā kais ir pa
teikt – viss ir slikts, at
lai žam un aiz vā cam tre

ne ri. Ta ču līdz pat šai die nai nav pie dā vā ju ma, kurš 
tad va rē tu nākt Star ko va vie tā. Tā pēc lai no strā dā 
cik lu līdz bei gām, bet fe de rā ci jas va dī ba lai mek lē 
aiz stā jē ju. Šo brīd jau nav ne maz ne kā du kan di da
tū ru, kas va rē tu nākt Star ko va vie tā. Tā pēc man arī 
bi ja tā da po zī ci ja. Ja ru nā jam par iz la ses snie gu mu, 
re zul tā ti ap lie ci na to fut bo la lī me ni, kāds ta gad ir 
mū su val stī. Jā, ne ko pār da bis ku Star kovs ar ko
man du nav iz da rī jis, ta ču ne va rē tu arī teikt, ka viņš 
kaut ko bū tu aiz lai dis pa vi sam grei zi. Glu ži vien kār
ši šo brīd fut bo lis tu meis ta rī ba ir tā dā lī me nī, kāds 
šo brīd ir mū su čem pio nāts un le ģi onā ri.»

Ju rijs Si lovs, 
Sa bied ris ko at tie cī bu 
un mār ke tin ga ko
mi te jas priekš sē dē
tājs (PAR):
«Jā sa prot, ka pē dē jā 
spē lē mums bi ja ļo ti 
spē cīgs pre ti nieks. Bos

ni jas iz la ses spē lē tā ju vēr tī ba ko pā ir 100 mil jo ni 
eiro... Tik mēr mums lau ku mā ne bi ja abu dār gā ko 
fut bo lis tu – Rud ņe va un Cau ņas. Ne šau bos, ka 
bos nie ši spē lēs fi nāl tur nī rā Bra zī li jā. Diem žēl vie si, 
pa tei co ties at brau ku ša jiem līdz ju tē jiem, spē lē ja kā 
mā jās. Tā bi ja lie la mū su fe de rā ci jas kļū da. Tā ne
drīk stē ja būt, ka vi ņu tri bī nēs ir vai rāk ne kā mū sē jo. 
Ja ru nā jam par re zul tā tiem, tie ir ļo ti slik ti. Ta ču 
val de lē ma, ka Star ko vam jā ļauj mie rī gi no strā dāt 
līdz ga lam. Ir grū ti vi ņam at rast aiz stā jē ju. Lai mie rī
gi no strā dā tās četr as spē les, kas pa li ku šas, bet tad 
gan va jag kar di nā las pār mai ņas.»

Ju ris Keišs, 
Fut bo la iz glī tī bas 
ko mi te jas priekš sē dē
tājs (PAR):
«Valstsvie nī bas snie
gu mu vēr tē ju kā ne 
vi sai ap mie ri no šu. Mēs 
ta gad vā cam ra žu no 

ne pa da rī tiem dar biem. 2004. ga dā, kad no kļu
vām fi nāl tur nī rā, tur prin ci pā bi ja pa dom ju sko las 

fut bo lis ti. Šo brīd iz la sē pār sva rā spē lē jaun ā pa au
dze – 90. ga dos dzi mu šie spē lē tā ji. Tas bi ja laiks, 
kad sis tē ma sa bru ka, bet no jaun a mēs diem žēl 
ne ko ne esam pa da rī ju ši. Ja mēs ru nā jam par mū su 
fe de rā ci jas val des mo de li, uz ska tu, ka šo reiz mēs 
stā vam uz pa rei zām slie dēm. Mēs lie tas esam ļo ti 
rū pī gi pār do mā ju ši, zi nām, kur mums jā iet, bet po
zi tī vu re zul tā tu tik ātr i ne da bū sim. Būs va ja dzīgs 
laiks, lai jaun ā pa au dze, at tie cī gi iz sko lo ta, iz aug tu, 
lai kļū tu par kva li fi cē tiem fut bo lis tiem. Par Star ko va 
pa lik ša nu bal so ju, jo, kā jau tei cu, tā nav tre ne ra 
vai na. Mēs va ram likt kaut vai Ka pel lo vai Mo urin ju, 
bet bai dos, ka re zul tāts būs tāds pats. Tā nav tre
ne ra vai na, bet gan mū su fut bo lis tu kva li fi kā ci ja. 
Diem žēl.»

Vla di mirs 
Žuks, 
Sta di onu un in fra
struk tū ras ko mi te jas 
priekš sē dē tājs (PAR):
«Skaidrs, ka re zul tā ti un 
snie gums ir ne ap mie
ri nošs. Re zul tāts – tas 

ir ot rais, bet nav jau re dza ma spē le un ide ja, kā tas 
iz ska tī sies tā lāk. Ja bū tu kaut kāds re āls pie dā vā
jums – pie mē ram, mums ir tre ne ris, vi ņam ir prog
ram ma, ku ru esam re dzē ju ši, un mums ir skaidrs, 
ko mēs da rām, tad var mai nīt tre ne ri. Ta ču no ņemt 
un pēc tam mē ne si vai di vus mek lēt tre ne ri, pēc 
tam vi ņu vēl uz klau sīt. Lo ģis ki bū tu or ga ni zēt kon
kur su, ku rā var pie da lī ties arī Star kovs. Mums jā sa
prot, ka jā būt kaut kā dai vī zi jai, prog ram mai, kā un 
ko mēs tā lāk da rī sim. Mai nīt ti kai tā dēļ, ka slik ti no
spē lē – ma nu prāt, mums ta gad nav tā da si tu āci ja, 
ka tā bū tu jā da ra. Mums ir jā pa mai na kon cep ci ja, 
vis iem ko pā jā iz strā dā, ko mēs tā lāk da rām.»

Ģirts  
Mi hel sons, 
Jau nat nes fut bo la 
ko mi te jas priekš sē dē
tājs (PRET):
«Šo brīd iz la ses snie
gums ir tā lu no tā, lai 
to sau ktu par cie nī gu. 

Tā pat ir skaidrs, ka tos, kas spē lē iz la sē, ne au dzi na 
ti kai valstsvie nī bas tre ne ris, bet gan vis a fut bo la 
sa bied rī ba. Mū su gal ve nās ko man das snie gums 
ir ne iz teik smīgs, un par to pirm ām kār tām at bild 
tre ne ris. Ja viņš redz, ka pro blē ma ir dzi ļā ka, tad jā
nāk ar ini ci atī vu pie fut bo la sa bied rī bas un jā ri si na 

at tie cī gie jau tā ju mi, bet tas ne no tiek. Gal ve nais ie
mesls, bal so jot par Star ko va at lai ša nu, ir tas, ka fut
bols vairs ne var at ļau ties teikt, ka viss ir kār tī bā un 
kāds cits ir vai nīgs, ka mums iet tik sma gi. Mums ir 
jā at zīst, ka mēs esam iz gā zu šies. Tuk šie sta di oni, in
te re ses trū kums un pār mai ņu ne veik ša na ir no gur
di nā ju si gan fut bo la fa nus, gan vien kār šo ska tī tā ju. 
Lai arī Star kovs nav viens vai nī gais, tre ne ris ir tas, 
kurš at bild par ko man das re zul tā tiem. Ja ru nā jam 
par to, kas va rē tu ie ņemt šo vie tu, tad Lat vi ja nav 
tā slik tā kā vie ta un mū su ko man da nav tā bez ce
rī gā kā, ku rai ne bū tu ie spē jams pie sais tīt cie nī gu 
tre ne ri, no ku ra pie re dzi ie gū tu arī mū su jaun ās 
pa au dzes tre ne ri. Nav jā bai dās no jaun iem ap stāk
ļiem, un šīs dros mes Lat vi jas fut bo lam trūkst.»

Edu ards 
Bo ri se vičs, 
Tel pu un plud ma les 
fut bo la ko mi te jas 
priekš sē dē tājs (AT TU
RĒ JĀS):
«Bal so ju mā at tu rē
jos, jo es sa pro tu gan 

In drik so na po zī ci ju, kurš sa ka, ka šo brīd la bā ka 
tre ne ra par Star ko vu mums nav, gan Mi hel so na 
po zī ci ju, kurš sa ka, ka iz la sē kaut kas ir jā mai na. 
Gan tie cil vē ki, ku ri nāk uz sta di onu, gan arī tie, ku ri 
vairs ne nāk, no valstsvie nī bas gai da kaut ko vai rāk. 
Ie spē jams, ko man dā ir kaut kā das iek šē jās pro blē
mas, līdz ar to var būt ir jā mai na kaut kas iek šie nē. 
Pie tā, ka mums valstsvie nī bā ir tā di spē lē tā ji, kā di 
ir, pro tams, vai nī ga fe de rā ci ja. In drik sons tei ca, ka 
at bil dī ba jā uz ņe mas vis iem ie priek šē jiem val des 
lo cek ļiem, ne ti kai Star ko vam. Ma nu prāt, iz la se pē
dē jā ga da lai kā spē lē tā, kā to ļauj eso šais sa stāvs. 
Ar to ir grū ti pa nākt kaut ko la bā ku. Re zul tā ti va rē ja 
būt arī slik tā ki.»

Žoržs  
Tik mers, 
valsts sek to ra pār stā
vis (AT TU RĒ JĀS):
«Ne ap šau bā mi gri bē
tu, lai valstsvie nī bas 
snie gums bū tu veik
smī gāks. Ta jā pa šā lai kā 

ma ni ie prie ci na, ka tie ši pē dē jās spē lēs ir ie nā ku ši 
jaun i spē lē tā ji. Pie mē ram, U21 iz la ses fut bo lists 
Ša ba la. Prie cē, ka vi ņi at ri si na gal ve no pro blē mu – 
gūst vār tus iz la ses la bā. Tā dēļ ce ru, ka būs kurss uz 
Lat vi jas valstsvie nī bas at jau no ša nu, no teikts arī no 
gal ve nā tre ne ra pus es. No tā, ma nu prāt, ie gu vē ji 
būs vis i. Kas at tie cas uz bal so ju mu, ta jā at tu rē jos, jo 
pats ne es mu fut bo lists, ne es mu fut bo la spe ci ālists. 
Lē mu mu par vai pret pie ņē ma tie, kas fut bo lā strā
dā daudz il gāk un vai rāk. Ta jā pa šā lai kā jā sa ka, ka 
par es ne bal so tu.» 
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Vēl ne sen U21 iz la ses sa ka rā daudz ce rī bu ti ka sais tīts ar ho lan die ti 
An to nu Jo ri, ta ču nā cās vil ties. Pro gre su ilg ter mi ņā ne bi ja lemts ie rau
dzīt. Ma ri ans Pa hars gro žus pār ņē ma ga du mi jā, un arī vi ņam pirm ā 
pan kū ka pie de ga. Jan vā rī Sa drau dzī bas kau sa iz cī ņas tur nī rā zau dē jām 
ne ti kai balt krie viem, bet arī ta dži kiem un kir gī ziem. Pa spē kam bi ja 
igau ņi un tur kmē ņi. No rak stī sim to uz fak tu, ka Pa hars ne bi ja pa gu
vis ie pa zīt «ma te ri ālu», kas no nā cis vi ņa ro kās. Pār bau des spē lē mar tā 
mū sē jie da bū ja pa ma tī gu su tu no po ļiem – 1:4, un jau sā ka šķist, ka šis 
U21 pui kām būs vēl viens bez ce rīgs gads.

To mēr «Eu ro 2015» cik la sā kums at grie zis ne lie lu ce rī bu sta ri ņu, ka 
pa šu mā jās ne aug ti kai pe ra mie zē ni vien. «In te re san tā kie» pui ši, pro
tams, ir uz bru ku mā – «skon tie ši» Va lē rijs Ša ba la un Ar tūrs Ka ra šausks, 
kā arī «po lis» De niss Ra kels. Pir mais un pē dē jais ma čā pret Lih ten
štei nu gu va pa di viem vār tiem un va rē ja ie sist vēl. Pa hars pēc spē les 
pa rei zi pa tei ca, ka ir jā prie cā jas par kat ru uz va ru, jo nav jau mums to 
tik daudz, ta ču arī jā ap zi nās, pret ko tā iz cī nī ta. Ja var ti cēt Lih ten štei
nas ko man das gal ve na jam tre ne rim Ro dže ram Prin ce nam, tad mums 

bi ja da rī ša na ar ko man du, ku rā bi ja ti kai viens pro fe si onā lis, tur klāt 
lie la da ļa no fut bo lis tiem tre nē jo ties ti kai div reiz ne dē ļā. Tā pēc jau arī 
bi jām trīs gal vas tie sas pā rā ki. Ta ču nā ka ma jās spē lēs, kad tik si mies ar 
ran gā aug stāk eso ša jām Švei ces, Uk rai nas un Hor vā ti jas U21 iz la sēm, 
ie gū sim jau pa vi sam ci tu ainu. Dod Dievs, lai ta jās spē lēs ne iz ska tā mies 
tā, kā pret mums 11.  jū ni jā «Slo kas» sta di onā iz ska tī jās Lih ten štei na. 
Šo brīd, kad ap da žā du Lat vi jas iz la šu re zul tā tiem ir tik daudz ne ga tī vā, 
gan drīz vai ir vien al ga, ar ko spē lē jam – ka ti kai uz va ra.

Pa tī ka mi, ka spē li pret Lih ten štei nu klā tie nē vē ro ja te ju tūk sto tis 
līdz ju tē ju. Uz aci pat šķi ta, ka vi ņu bi ja maz liet vai rāk, ne kā bi ja ie
rak stīts pro to ko lā. Prie cē ja, jo sta di onā bi ja at mo sfē ra, ne vis ka pu klu
sums, kā ne re ti Lat vi jas čem pio nā ta virs lī gā. Un bi ja re dzams, ka tas 
pa lī dzē ja ko man dai.

U21 iz la ses pui šiem no teik ti jā ņem vē rā, ka labs snie gums ša jā ko
man dā ir tu vo ša nās arī na ci onā la jai valstsvie nī bai. Mo ti vā ci jai no teik ti 
der arī at ce rē ties, ka ie priek šē jā cik la bi lan ce bi ja di vi ne iz šķir ti un se ši 
zau dē ju mi, vie ni gū ti un 21 ie lais ti vār ti...

«Eu ro 2015» cik lā ko pā star tē 52 iz la ses. Tās sa lo zē tas des mit gru
pās – di vās ir pa se šām ko man dām, pā rē jās – pa pie cām. Uz nā ka mo 
kva li fi kā ci jas kār tu tiks vi su gru pu uz va rē tā jas, kā arī četr as la bā kās ot
ro vie tu ie gu vē jas. Šīs 14 ko man das at kal tiks sa lo zē tas pār os, no skaid
ro jot sep ti ņas fi nā lis tes, kam pie vie no sies mā ji nie ce Če hi ja. Skaidrs, ka 
mēs šo brīd do mā jam ti kai un vie nī gi par nā ka mo spē li 5.  sep tem brī 
mā jās pret Švei ci... 

ILVARS KoScINKEVIčS

gal ve nais ir ne li di nā ties mā ko ņos,  
jo ne kas jau vēl nav no ti cis. ce rams,  
ka šī tre ne ra Ma ri ana Pa ha ra at zi ņa  
pa lī dzēs Lat vi jas U-21 iz la ses pui šiem  
pa likt sta bi li uz ze mes arī pēc pār lie ci no šās 
uz va ras pār Lih ten štei nas vie nau džiem  
ar 4:0. Lai arī šī bi ja ti kai pirm ā  
no as to ņām spē lēm 2015. ga da UE FA  
Eiro pas čem pio nā ta kva li fi kā ci jas cik lā, 
mū su ko man dai jau ta gad pun ktu ir vai rāk 
ne kā ie priek šē jā cik lā ko pā. «Eu ro 2013» 
nu dien vēl il gi ne gri bē sies at ce rē ties...

un nevar būt
Eiforijas nav

Marians Pahars ir devīta is treneris, kam uzticēts vadīt Latvijas U-21 izlasi. 
Pirmais, kuram bija šāds gods 1992. gadā, bija tagadēja is valstsvienības 
vadītājs Aleksandrs Starkovs.

VAI TU ZINI ,  KA.. .
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Intervija– Jaun ais cikls sākts ar pār lie ci no šu uz va ru! Vai la
bā ku sā ku mu maz va ri ie do mā ties?
– Do mā ju, ka ne va ru. Šī mums bi ja pirm ā spē le, to aiz
va dī jām sa vu ska tī tā ju priekš ā. Uz va rē jām pel nī ti! Vi su 
spē li bi jām uz bru ku mā. Va rē jām uz va rēt arī ar lie lā ku 
pār sva ru – 5:0 vai 6:0, ta ču arī pre ti nie kiem bi ja iz de
vī bas. Ta gad vairs pat nav tik sva rī gi, kāds tie ši ir re zul
tāts – 4:0 vai lie lāks. Gal ve nais, ka ie gu vām trīs pun ktus.
– Kad re zul tāts vēl bi ja 0:0, ne ie si ti 11 met ru so da 
si tie nu...
– La bi, ka tas pā rāk ne iz si ta no slie dēm un pēc tam 
gu vu vār tus. Diem žēl ne sa nā ca si tiens. Tie ši tā du pa šu 
«pen de li» pirms mē ne ša ne ie si tu Po li jā. Šo reiz sā ku mā 
gri bē ju sist pa la bi, bet ne zin kā pēc pē dē jā mir klī pār
do mā ju un uz si tu tā, kā uz si tu. Gal ve nais, ka uz va rē jām. 
Ja tas ne iz do tos, tad gan bū tu ļo ti sa rūg ti nāts.
– Vai tas, ka lie la jai jeb na ci onā la jai iz la sei pē dē jā 
lai kā ne pā rāk la bi vei cies, jums arī de va pa pil du 
mo ti vā ci ju? Ga lu ga lā tie ši pret Lih ten štei nu ne sen 
Lat vi jas valstsvie nī ba no spē lē ja 1:1...
– Pro tams, ka arī mūs tas re zul tāts sa rūg ti nā ja. Mēs vis i 
to mēr esam Lat vi jas fut bo lis ti. Nav star pī bas, vai spē lē 
U16, U21 vai pir ma jā ko man dā – vis i to mēr spē lē jam 
par Lat vi ju – par mū su val sti! Do mā ju, ja mēs zau dē tu 
Lih ten štei nai, arī vi ņi bū tu sa rūg ti nā ti. Mēs spē lē jam, lai 
uz va rē tu – spē lē jam par ko pī gu mēr ķi.
– Vai šis cikls U21 iz la sei būs la bāks par ie priek šē jo, 
par ku ru at ļau šos teikt – tas bi ja bries mīgs?
– Ļo ti bries mīgs! Pat ne zi nu – kā dēļ. Do mā ju, vai nī gi 
bi jām mēs vis i – fut bo lis ti, tre ne ris. Ta ču pret Lih ten štei
nu vis i re dzē ja, ka mums ir la ba ko man da. Vēl drus ciņ 
jā pa strā dā, un mēs gru pā va rē sim cī nī ties arī ar Uk rai
nu, Hor vā ti ju un Švei ci. Ma nu prāt, mums ir ļo ti labs 
tre ne ris, kurš ar mums ļo ti la bi strā dā – vi su lai ku zva na, 
in te re sē jas par kat ru no mums. Ar tā du tre ne ri mēs 
daudz ko ša jā cik lā pa veik sim. Es do mā ju, ka kā dai no 

pie mi nē tā tri o va ram ie kost. 1992., 1993. un 1994. ga dā 
mums dzi mu ši ļo ti la bi spē lē tā ji. Mēs va ram spē lēt pret 
tā diem pre ti nie kiem. Nā ka mās di vas spē les aiz va dī sim 
sa vu līdz ju tē ju priekš ā. Ja tur pa ņem sim pun ktus, tad 
viss var būt. Do mā ju, Pa hars var pa celt iz la si aug stā kā 
lī me nī. Ie spē jams, tie ši ša jā cik lā.
– Pats ik die nā spē lē Po li jā. Kā vēr tē aiz va dī to se
zo nu?
– Gri bē tu se vi pa sla vēt, jo no spē lē ju tie šām ļo ti la bi. 
Ie si tu vai rāk ne kā des mit vār tu, daudz re zul ta tī vi pie
spē lē ju. Pa rā dī ju to spē li, ko reiz rā dī ju «Lie pā jas me tal
ur gā». Gri bu strā dāt tā lāk, un tad jau re dzē sim, kā būs. 
Pa gai dām nav skaidrs, kurs spē lē šu nā ka ma jā se zo nā, 
bet drīz zi nā šu. Va ri an tu pēc tā das se zo nas ir diez gan 
daudz. Ie spē jams, at grie zī šos «Zag le bie», ta ču tas nav 
par simt pro cen tiem. Par ma ni ir in te re se arī ci tām Po li
jas eks trak la ses ko man dām. Tā pat – arī ci tās val stīs.

«Pret Lihtenšteinu visi redzēja, ka mums ir laba komanda.  
vēl drusciņ jāpastrādā, un mēs grupā varēsim cīnīties  

arī ar Ukrainu, Horvātiju un Šveici.»

2015. gada UEFA Eiropas čempionāta kvalifikācija
5. grupas spēle

Latvijas U21 – Lihtenšteinas U21 4:0 
(1:0)

Vārti:  Šabala (30., 65.), Rakels (53., 62.)
Brīdināti:  Isajevs (10.), Savaļnieks (25.), 
 Joksts (69.)
Skatītāji:  785 («Slokas» stadions Jūrmalā)
Tiesnesis:  Peturs Reinerts (Farēru salas)

Latvija: Grigorjevs; Hmizs, Joksts, Jagodinskis 
(Ostrovskis 82.), Giļničs; Isajevs; Kļuškins (Kazačoks 
70.), Šabala, Savaļnieks (Jermolajevs 58.), Karašausks; 
Rakels. Rezervē: Krūmiņš, Vardanjans, Ulimbaševs, 
Milašēvičs.

5. grupas tabula
Latvija 1 1 0 0 40 3
Šveice 0 0 0 0 00 0
Ukraina 0 0 0 0 00 0
Horvātija 0 0 0 0 00 0
Lihtenšteina 1 0 0 1 04 0

Latvijas U21 izlases kalendārs
2013. g. 5. septembrī mājās pret Šveici
2013. g. 14. oktobrī mājās pret Ukrainu
2013. g. 15. novembrī viesos pret Lihtenšteina
2013. g. 19. novembrī viesos pret Horvātija
2014. g. 8. jūnijā viesos pret Ukrainu
2014. g. 3. septembrī mājās pret Horvātiju
2014. g. 8. septembrī viesos pret Šveici

Deniss RAKELS (20 gadu)
Pozīcija:  uzbrucējs
Klubs:  GKS «Katovice» (Polijas 1. līga)
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Nau da, nau da un vēl reiz...
La bā zi ņa ir tā, ka viss jo pro jām ir pro ce

sā un LFF ce rī bām uz bū vēt mūs die nī gu sta
di onu svīt ru nav pār vil ku si. Glu ži vien kār ši 
da žā du do ku men tu sa ska ņo ša na ne iet tik 
rai ti, kā var būt gri bē tos, tā pēc arī no vir ze no 
tā op ti mā lā sce nā ri ja, ko at bil dī gie cil vē ki kā 
pie tie ka mi re ālu ie zī mē ja pirms se šiem mē ne
šiem.

Ne skaid rī bu gan vēl ir ga na, jo, ka mēr 
nav ga tavs ski ču pro jekts, kas de ta li zē ti ļaus 
sa prast  – kā tie ši iz ska tī sies un cik dārgs šis 
sta di ons būs, nav jau ne maz ie spē jams vi su 
sa likt pa plauk ti ņiem. Ti kai tad, kad ar hi tekts 
būs vi su pa vei cis de ta ļās – vei cis tel pu plā no
ju mu, ap zi nā jis ma te ri ālus, kā dus iz man tot 
būv nie cī bā un ap da rē –, būs arī skaid rī ba par 
iz mak sām. Skait ļi šo brīd esot ļo ti «stai gā jo ši», 
sa ru nā ar SA at zi na LFF Fi nan šu ko mi te jas 
priekš sē dē tājs In gars Eriņš, kurš ir viens no 
tiem, kurš vis vai rāk ie dzi ļi nā jies jaun ā sta di
ona pro jek tā. Ru na ir par sta di onu, kas at ras
tos Rī gā starp Kriš jā ņa Ba ro na un Alek san dra 
Ča ka ie lām – tā sau ktā LU sta di ona te ri to ri jā.

Ņe mot vē rā, ka pa gai dām nav un arī ne
var būt zi nāms, cik tad īs ti dārgs šis sta di ons 
būs, fi nan šu jau tā jums ir mig lā tīts. Ir ti kai 
stip ri ap tu ve ni skait ļi  – iz mak sas va rē tu būt 
ap 6,5 mil jo niem la tu. Fi gu rē arī lie lā ki skait ļi.

Tie ši fi nan ses arī ir tas sma gā kais jau tā
jums, un tie ši to trū kums ir tas, kas vi sām 
ie ce rēm var pār vilkt trek nu svīt ru. Skaidrs, 

ILVARS KoScINKEVIčS

Pērn de cem brī, kad Lat vi jas Fut bo la  
fe de rā ci jā (LFF) tau jā ju par jaun a sta di ona  
būv nie cī bu valstsvie nī bas va ja dzī bām,  
fi gu rē ja ce rī gais 2013. ga da ru dens,  
kad va rē tu tikt dzīts pir mais pā lis.  
Ne va rē tu teikt, ka pus ga du vē lāk op ti misms 
ir aiz ska lots po dā, ta ču šo gad jaun as  
mā jas fut bo lam no teik ti vēl ne sāks celt.  
Var būt nā kam gad... var arī nebūt…

Jauna stadiona

ka pa ti fe de rā ci ja tik lie lu ci pa ru «pa celt» ne
var, un at balsts būs jā mek lē ci tur. Pie mē ram, 
valsts un paš val dī bu lī me nī. Ta ču var būt tā, 
ka abi at teiks. Var jau ņemt kre dī tu, bet ne vie
nam nav no slē pums, ka to ir vieg lāk pa ņemt, 
ne kā at dot.

«Ja fi nan sē ju ma ne pie tiks, val de var pie
ņemt tā du lē mu mu,» uz jau tā ju mu, vai ir var
bū tī ba, ka sta di ona pro jek tu re ali zēt to mēr 
ne iz do sies, at bil dē ja Eriņš. «Pie ļo ti ne sa pra
tī gas  [sta di ona uz bū vē ša nas  – aut.] dār dzī
bas mēs to mēr ie sim to lo ģis ko so li  [un ne
bū vē sim], jo ne drīkst ta ču vie na ob jek ta dēļ 
vai rā kus ga dus pa ra li zēt fut bo la dar bī bu. Ja 
mums, lai uz bū vē tu sta di onu, būs jā ma zi na 
ci tas ak ti vi tā tes – pie mē ram, tre ne ru iz glī to
ša na, at balsts jau nat nes ko man dām, šau bos, 

ka mū su jaun o bēr nu ve cā ki sa pra tīs, ka tur 
bū tis ki grie zī sim.»

LFF pre zi dents Gun tis In drik sons fi nan šu 
sa ka rā sa ru nā ar SA iz tei cās se ko jo ši: «Mums 
paš iem ir vie na treš da ļa nau das. Ce ram, ka arī 
valsts nāks ar vie nu treš da ļu tal kā, tā pat – arī 
pil sē ta. Vai tā būs, vai ne būs, iz ņe mot ma ni, 
lai kam ne viens tam ne tic. Es do mā ju, ka es
mu vie nī gais, kurš tam tic, vie nī gais, kurš re
āli tie šām da ra, lai tas tā bū tu. Do mā ju, ka ne
viens ne tic, un vi ņiem ir pa ma to tas lie tas, kā
pēc vi ņi ne tic. No vie nas pus es, mēs ne esam 

é Ja viss ies kā smērēts, aptu
veni šāds pēc dažiem gadiem rīgā 
varētu izskatīties Latvijas futbola 
valstsvienības stadions!
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celt nie cī bas or ga ni zā ci ja un mums nav [vis as 
ne pie cie ša mās] nau das. Tā ir tais nī ba. Ta ču, 
no ot ras pus es, diem žēl bez mums ne viens to 
ne iz da rīs. Ja mēs to pa ši ne da rī sim, valsts un 
paš val dī ba to ne da rīs. Mums nav ci tu va ri
an tu, tā pēc es to da ru. Es mu no kom plek tē jis 
diez gan la bu ko man du, kas man pa līdz. Tā
pēc ce ru, ka mēs to at ri si nā sim.»

To mēr māk slī gais
Eriņš no rā dī ja, ka šo brīd vai rāk no tie kot 

svēr ša nās uz to, ka bū vēs pie cu tūk sto šu ska tī
tā ju ie til pī gu sta di onu. Tas at bilst UE FA 3. ka
te go ri jai. Ja gri bē tu ce tur to, va ja dzē tu as to ņus 
tūk sto šus lie lu fut bo la «tem pli», ta ču lie lāks 
sta di ons arī kriet ni sa dār dzi nā tu iz mak sas. 
Šo brīd no lemts iet lē tā ku ce ļu, ta ču vi su in
fra struk tū ru vei dot tā, ka tad, kad ma ciņš kļūs 
bie zāks, tos trīs tūk sto šus vie tu va rē tu pie bū
vēt klāt. Tā tad, ja sta di onu uz bū vēs, sā ku mā 
būs di vas tri bī nes vie na ot rai pre tī. Tik mēr 
LFF pre zi dents In drik sons iz tei cies, ka uz reiz 
jā bū vē ar as to ņiem tūk sto šiem ska tī tā ju vie tu. 
Tā tad ša jā jau tā ju mā vēl viss nav iz lemts.

«Pie ļo ti ne sa pra tī gas dār dzī bas mēs to mēr ie sim to lo ģis ko so li,  
jo ne drīkst ta ču vie na ob jek ta dēļ vai rā kus ga dus pa ra li zēt  

fut bo la dar bī bu.»

var arī nebūt…
Ru nā jot par se gu mu, LFF jo pro jām vai rāk 

slie cas par la bu māk slī ga jam, lai lau ku mu va
rē tu iz man tot pēc ie spē jas bie žāk. «Bur tis ki 
aiz pa gā ju ša jā ne dē ļā ru nā jām par se gu mu. 
Ta gad teh no lo ģis kās iz mak sas ļo ti strau ji 
mai nās. Se gums, ko ska tī jā mies pirms ga da – 
sin tē tis kais, ļo ti tu vu īs tai zā lei, teh no lo ģis ki 
pē dē jais brī nums  –, bi ja ne sa mē rī gi dārgs, 
te ju pus e sta di ona iz mak su, šo dien tas ir jau 
bū tis ki lē tāks, un dzir dē ta ten den ce, ka kļūst 
vēl lē tāks. Tā kā ejam uz pē dē jās teh no lo ģi jas 
sin tē ti ku. Ta ču arī ša jā jau tā ju mā ak me nī vēl 
ne kas nav ie cirsts,» pie bil da Eriņš.

Pal dies ban kai
Jau il gā ku lai ku ir ba žas, ka vie nā die nā 

paš rei zē jo valstsvie nī bas māj vie tu «Skon to» 
sta di onu glu ži vien kār ši slēgs, bet jaun ā sta
di ona vēl ne būs. LFF pre zi den tam In drik so
nam vai cā ju, kā da šo brīd ir si tu āci ja ar valsts 
cen trā lo fut bo la sta di onu. «Par «Skon to» sta
di onu viss ir skaidrs. Jau pie cus ga dus es mu 
tei cis, ka tā ne būs,» viņš sa cī ja. «Vien kār ši, cik 
va ru, cik ir ma nos spē kos, dis ku tē ju ar ban

ku, un pal dies, ka vi ņi sa prot, ka Lat vi jas fut
bo lam paš laik ir va ja dzīgs, ku rā vie tā vis maz 
no spē lēt šīs spē les. Bet sta di ona vien no zī mī gi 
ne būs. Kad? Da tums nav no teikts, bet ce ru, 
ka ga du pus ot ru vēl va rē sim tur spē lēt. Var
būt pat iz vil ksim di vus ga dus. Ir di vas lie tas. 
Viens, ka ir sais tī bas pret ban ku, otrs, ka tas 
ir zem kat ras kri ti kas – ne at bilst vis pār ne kā
diem stan dar tiem. Mēs kna pi da bū jam cau ri 
at ļau jas, lai va ram tur spē lēt. Bai dos, ja iz vil
ksim kā du lie lā ku iz la si, mums var arī ne ļaut 
tur spē lēt.»

Ša jā  – 2014.  ga da Pa sau les kau sa iz cī ņas 
kva li fi kā ci jas  – cik lā Lat vi jas valstsvie nī bai 
at li ku šas četr as spē les. Pē dē jā no tām no tiks 
šā ga da 15. ok tob rī. Pēc tam būs pār trau kums 
līdz nā ka mā ga da sep tem brim, kad star tēs 
«Eu ro 2016» at la se. Tas bū tu skais ti, ja to va
rē tu sākt jaun ā sta di onā, bet šķiet, ka tā ne
no tiks. In drik sons skaid ri un gai ši pa tei cis, 
ka jaun ais sta di ons ne būs ga tavs ag rāk par 
2016. ga du. Jā cer, ka ne pie nāks lai ki, kad spē
les māj vie ta būs jā iet die de lēt pie kai mi ņiem... 
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Krištianu RoNALDU
Klubs:  Madrides «Real».
Vecums:  28. 
Profesionālajā futbolā:  kopš 2002. gada.
Transfēru vēsture:  No Lisabonas «Sporting» uz «Manchester United» 
 (2003. gads, 17,5 miljoni eiro), 
 no «Manchester United» uz «Real» (2009. gads, 94 miljoni eiro).
Alga:  12 miljoni eiro gadā.
Interesenti:  «Monaco», PSG, «Manchester United».
Izskanējušās summas:  100 miljoni eiro («Monaco»), 
 118 miljoni eiro (PSG), 
 76,6 miljoni eiro («Manchester United»).

«SA» komentārs: Madrides «Real» prezidents Florentīno Peress ir izteicies, ka 
cer  – Ronaldu karjeru beigs Madridē, tāpēc viņam tiek gatavots jauns līgums, kas 
apmierinātu viņa finansiālās prasības un neliktu skatīties citu klubu virzienā. Šobrīd, 
saņemot 12 miljonus eiro gadā, Ronaldu ir pasaulē vislabāk atalgotais futbolists, 
taču ir klubi, kas ir gatavi viņam maksāt vairāk. Piemēram, abi Francijas bagātie  – 
«Monaco» un PSG  – 23  miljonus eiro gadā, «Manchester United»  – 15  miljonus. 
«Real» it kā jaunajā līgumā esot gatavi piedāvāt 3 0  miljonus eiro gada algu un 
tā turpmākos piecus gadus. Izskan versija, ka futbolists varētu pakaulēties, lai 
palielinātu jau tā neticamo summu par vēl pieciem miljoniem gadā. Diezgan droši 
varam teikt, ka maz ticama ir 28 gadus vecā futbolista atgriešanās Mančestrā, taču 
interesantu vasaru mums sola abu bagāto Francijas klubu ambīcijas, naudas iespējas 
un pacietības trūkums, tāpēc par dažādiem «piedāvājumiem», ko abi klubi gatavojas 
izteikt, mēs vēl dzirdēsim. Par zemu vērtēt tomēr abus klubus nedrīkst – «Monaco» 
ar Falkao un citu izcilu futbolistu iegādi lika mazliet padomāt visiem tiem, kas uz 
kluba ambīcijām un to finansiālo segumu raudzījās ar zināmu skepsi. Savukārt PSG 
jau ir paspējuši sapulcināt ievērojamu meistaru plejādi un pieteikt sevi kā nopietnu 
pretendentu uz uzvaru Čempionu līgā jau nākamsezon. Tas rada drošības izjūtu arī 
augstākās raudzes futbolistu vidū, kas pirmās PSG treknās sezonas izvēlējās pavērot 
no malas. PSG izrāda interesi par abiem mūsu stāsta varoņiem, bet pat viņiem vairāk 
nekā 200 miljoni eiro par diviem futbolistiem būtu par traku. Atslēga visā šajā stāstā 
ir pats futbolists. Grūti ir iedomāties, ka viņš varētu pamest Madridi, ja vēl klubs sola 
neticamu atalgojumu, neaizdomājoties par to, vai arī, piemēram, 33 gados Ronaldu 
būs pasaulē lielākās algas vērts futbolists. To vajadzētu apzināties arī pašam Krištianu 
Ronaldu – augstākais punkts viņa karjerā jau ir sasniegts. Tagad var vēl kādu brīdi tajā 
uzkavēties, bet drīz būs lēnām jātraušas lejup...  

Prognoze: Krištianu Ronaldu noslēgs jaunu līgumu ar Madrides «Real», taču gada 
alga noteikti būs mazāka par 30 miljoniem eiro. Tas gan nenozīmē, ka summa nebūs 
iespaidīga un nesagādās liekas galvassāpes citiem klubiem, cenšoties neapdalīt 
savus līderus. 

Kurš DĀRgĀKS?
Runā, ka šovasar varētu krist kāds 
rekords futbolā – lielākā samaksātā 
pārejas summa par kādu futbolistu. 

Vismaz Madrides «Real» vārdos ir gatavi to 
izdarīt, no «Tottenham Hotspur» iegādājoties 

Velsas izlases pussargu geretu Beilu. zīmīgi, 

100 000 000 €

118 000 000 € 

 76 600 000 €
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Gerets BEILS
Klubs: «Tottenham Hotspur».
Vecums: 23.
Profesionālajā futbolā: kopš 2006. gada.
Transfēru vēsture: No «Southampton» uz «Tottenham Hotspur» 
 (2007. gads, 14,7 miljoni eiro).
Alga: 4,6 miljoni eiro gadā.
Interesenti: «Real», «Manchester United», PSG
Izskanējušās summas: 100 miljoni eiro («Real» un PSG).

«SA» komentārs: Pagaidām spāņu karaliskais klubs ir ļoti nepārprotami paudis 
vēlmi par jebkādu cenu šovasar iegādāties Beilu. Gan Madrides «Real» prezidents 
Florentīno Peress, gan kluba sporta direktors Zinedins Zidāns ir izteikušies, ka ir 
gatavi ar Beila iegādi sasniegt jaunu transfēru rekordu. Peresa kolekcijā tas būtu jau 
piektais. Pašreizējais Beila līgums ar «Tottenham Hotspur» ir noslēgts līdz 2016. gada 
vasarai. Tajā ir iekļauts arī punkts par izpirkuma summu 58 miljonu eiro apmērā, taču 
šo punktu sāncenši var izmantot, sākot ar nākamo vasaru. Totenhemas galvenais 
treneris Andrē VilašsBoašs jau ir mudinājis kluba vadību strādāt pie jauna līguma 
izveides, kas varbūt Beilu atturētu no došanās uz citu klubu, visticamāk – Madridi. 
Tajā pašā laikā ir jāatzīmē, ka Beila pārstāvētā komanda atkal nekvalificējās Čempionu 
līgai, un tas par labu viņa izredzēm palikt nerunā. Nesalīdzināmi lielāka alga, iespēja 
spēlēt Čempionu līgā, turklāt darīt to Madrides «Real» sastāvā – ja no šāda rakursa 
paskatāmies, tad it kā visi trumpji ir «Real» rokās. No cita rakursa raugoties, milzīga 
atbildība, pilnīgi cits futbols, cita loma komandā, cita valsts galu galā, kur britu 
futbolistu invāzija līdz šim ir bijusi maza, bet viņu sniegums – ne sevišķi veiksmīgs. 
Maikls Ouvens, Stīvs Makmanamans, Deivids Bekhems, Džonatans Vudgeits  – viņi 
visi spēlēja savulaik «Real» rindās un ir uzskatāmi piemēri. Turklāt VilašaBoaša 
vadībā progresēja gan Beils, gan visa komanda kopumā. Arī nav mazsvarīgs faktors 
vēl tomēr jaunam futbolistam. Tims Šervuds, «Tottenham Hotspur» otrais treneris, 
spāņu laikrakstam «Marca» ir izteicies, ka ir par miljons procentiem pārliecināts, 
ka Beils arī nākamsezon spēlēšot viņa trenētajā komandā. Līdzīgi Londonas kluba 
pārstāvju izteikumi tika likti galdā arī tad, kad baumoja par Lukas Modriča pārdošanu. 
Kā zināms, viņš šobrīd spēlē Madrides «Real»...Par labu Mančestras variantam runā 
tas, ka Beils labprātāk paliktu Britu salās un ideālā variantā piepildītu sapni spēlēt 
vienā komandā ar savu varoni Raienu Gigsu, kamēr vēl ir tāda iespēja. Runā, ka 
pats Beils ļoti vēloties spēlēt «Manchester United». Tiesa, viņa pašreizējie darba 
devēji iepriekš ir savos izteikumos ieņēmuši gana striktu pozīciju  – konkurentiem 
premjerlīgā jau nu gan viņi savu līderi nekad nepārdos. Un kā nu bez PSG intereses – 
viņi esot principiāli nolēmuši pārsolīt «Real». Turklāt baumo arī par VilašuBoašu kā 
PSG jauno treneri.

Prognoze: Beils arī nākamajā sezonā spēlēs baltā kreklā...Tikai šoreiz ar «Real» 
emblēmu uz tā. Tiks labots transfēru rekords, noapaļojoties uz 100 miljoniem eiro.    

Kurš DĀRgĀKS?
ka šābrīža rekorda darījuma priekšmets Krištianu Ronaldu 
vēl aizvien ir Madrides «Real» īpašums, kaut arī viņa sakarā 
izskan spekulācijas par iespējamo «Real» pamešanu. Un arī pie 
tāda scenārija varētu krist rekords. Vai Beils kopā ar Ronaldu 
stāsies pretī jaundzimušajam Mesi un Neimāra «Barcelona» 
supertandēmam vai arī turpinās spēlēt dažādās komandās?

RAIMoNDS RUDzĀTS

100 000 000 €100 000 000 € 
10 LIELĀKĀS PĀREJAS SUMMAS FUTBoLĀ

Vieta Futbolists Vec. tobrīd No Uz Gads Milj. €

1. Krištianu Ronaldu 24 «ManUnited» «Real» 2009 94 
2. Zinedins Zidāns 29 «Juventus» «Real» 2001 73,5 
3. Zlatans Ibrahimovičs 27 «Inter» «Barcelona» 2009 69,5
4. Kakā 27 «Milan» «Real» 2009 65
5. Radamels Falkao 27 «Atletico» «Monaco» 2013 60
6. Luišs Figu 27 «Barcelona» «Real» 2000 60
7. Fernando Toress 26 «Liverpool» «Chelsea» 2011 58,5
8. Neimārs 21 «Santos» «Barcelona» 2013 57
9. Hulks 26 «Porto» «Zenit» 2012 55

10. Ernans Krespo 25 «Parma» «Lazio» 2000 55
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ĒRIKS STRAUSS

Ra fa els Na dals kār tē jo rei zi at bild uz  
jau tā ju mu – kurš ir mā la ka ra lis?  
Pro tams, pats Na dals, jo viņš ir pir mais  
te ni sists, kurš as to ņas rei zes kļu vis  
par Fran ci jas at klā tā te ni sa čem pio nā ta  
uz va rē tā ju. Kā viņš to iz da rī ja?

Nadala

2005.

2006.

NA DALS – Ma ri ano PU ER TA 
6–7 (6–8), 6–3, 6–1, 7–5
Pir ma jā «French Open» Na da lam bi ja ti kai 18. 
Pirms Fran ci jas at klā tā čem pio nā ta Na dals sa vā 
uz va ru lā dī tē bi ja ie li cis vie nu ot ru pa nā ku mu. 
2004. ga dā trīs uz va ras ma zā kas no zī mes tur nī ros, 
bet pirms de bi jas Pa rī zē jau bi ja pa spē jis spert 
pir mos so ļus pre tī «Mā la ka ra ļa» go da no sau ku
mam – uz va ras Mon te kar lo, Bar se lo nā un Ro mā 
bi ja no pietns pie tei kums Pa rī zei, ta ču ne tik skaļš, 
lai no bī tos te ni sa pa sau les dū ži. Pa rī zē Na da la pre

NA DALS – FE DE RERS 
1–6, 6–1, 6–4, 7–6 (7–4)
Pir ma jā kār tā Na da la pre ti nieks bi ja zviedrs Ro bins 
Se der lings. Ne kā īpa ša, ta ču ti kai pēc trīs ga diem 
kļu va zi nāms, ka viņš būs pir mais un pa gai dām 
arī vie nī gais, kurš Pa rī zē ir uz va rē jis Na da lu. Pirms 
2006. ga da Fran ci jas no ti ku miem Na dals bi ja uz
va rē jis piec os tur nī ros pēc kār tas, un tri jos no tiem 
vi ņam fi nā lā pre tī stā jās Fe de rers. Arī Pa rī zē jaun a 
tik ša nās ar švei cie ti un kār tē jā spā ņa uz va ra. Sav
star pē jo spē ļu bi lan ce kļūst ne pie klā jī gi pār lie ci no
ša par la bu Na da lam – 6:1.
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2007.

2008.

NA DALS – FE DE RERS 
6–3, 4–6, 6–3, 6–4
Ce ļā uz tre šo fi nā lu trīs ga du lai kā Na da lam ne bi ja 
ne kā du šķēr šļu – vi sas uz va ras iz cī nī tas, ne zau dē
jot ne vie nu se tu. Fi nāls vairs ne bi ja tik gluds, ta ču 
viens zau dēts sets pret Fe de re ru ir tas pats, kas 
pā rē jos pre ti nie kus at stāt sau sā. Na dals pie vie no jās 
Iva nam Len dlam, Mat sam Vī lan de ram un Gus ta vo 
Ku er tē nam, ku ri arī sa vu laik bi ja pa trīs rei zēm uz
va rē ju ši «French Open». Tie sa, Na dals ša jā pul kā ir 
vie nī gais, kurš to iz da rī jis trīs ga dus pēc kār tas.

NA DALS – FE DE RERS 
6–1, 6–3, 6–0
Pirms ga da Na dals zau dē ja ti kai vie nu se tu. 2008. 
ga dā – jau ne vie nu. Ie priek šē jā se zo nā līdz īgs 
vei kums Aus trā li jas at klā ta jā čem pio nā tā bi ja Ro
dže ram Fe de re ram, bet Pa rī zē līdz īgs pa nā kums 
bi ja fik sēts tur pat pirms 30 ga diem, kad to ie spē ja 
Bjerns Borgs.
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NA DALS – SĒ DER LINgS  
6–4, 6–2, 6–4
Na da la uz va ru sē ri ju 2009. ga dā pār
trau ca jau pie mi nē tais Ro bins Sē der
lings. Ide ālā ku ie spē ju, kā re van šē
ties par ga du se no zau dē ju mu, kā 
fi nā lu bi ja grū ti iz tē lo ties.

t e n i s s

2011.

2010.

NA DALS – FE DE RERS 
7–5, 7–6 (7–3), 5–7, 6–1
Pirms di viem ga diem Na da lam Pa rī zē pir mo rei zi 
bi ja jā aiz va da piec u se tu mačs. To reiz pir ma jā kār tā 
pre tī spu ro jās Džons Iz ners. Pirms 2011. ga da Pa rī
zes Na dals bi ja zau dē jis Mad ri des un Ro mas tur nī ru 
fi nā los, un abos ga dī ju mos vi ņam kā ju priekš ā pa
li ka No vāks Džo ko vičs. Arī Fran ci jā ti ka prog no zēts 
Na da la un Džo ko vi ča fi nāls, ta ču ser bu no dis tan
ces no vā ca Fe de rers. Arī ce tur ta jā Na da la – Fe de re
ra fi nā lā pā rāks bi ja spā nis.
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NA DALS – DA VIDS FE RERS 
6–3, 6–2, 6–3
Vēl viens īpašs fi nāls. Pir mo rei zi kā dā no «Grand 
Slam» tur nī riem fi nā lā ie kļūst 32 ga dus ve cais spā
nis Da vids Fe rers. Ie spē jams, ka tie ši viņš kļū tu par 
čem pi onu, ja vien ša jā tur nī rā ne pie da lī tos Na dals. 
«Mā la ka ra lis» Na dals ne mir kli ne ļā va sa vam tau
tie tim pat aiz do mā ties par pir mo «Grand Slam» 

2012.

2013.

NA DALS – No VĀKS DŽo Ko VIčS  
6–4, 6–3, 2–6, 7–5
Šī ga da fi nāls bi ja īpašs. Ne jau tā pēc, ka kār tē jo uz va
ru iz cī nī ja Na dals. Pro tams, arī tā pēc, bet ci tu ie mes lu 
dēļ. Pir mo rei zi 39 ga du lai kā fi nāl spē le ti ka iz spē lē tu 
di vu die nu lai kā. Pir ma jā die nā spē li trau cē ja bie žās 
lie tus gā zes, tā pēc tā ti ka pār cel ta uz pirm die nu. Līdz 
pat 2012. ga dam ne vie nai pa sau les te ni sa zvaig znei 
ne bi ja iz de vies tas, ko ie spē ja Na dals – viņš kļu va par 
pir mo, kurš sep ti ņas rei zes kļu vis par «French Open» 
čem pi onu.
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To pa lī gās ti kai gun ča
Krī ze at se viš ķās Eiro pas val stīs no sta bi li zē ju si Lat vi jas vo lej bo lis tu 

skai tu ār ze mēs, vie nai da ļai (Vla dis la vam Ho tu ļe vam, pie mē ram) pat 
lie kot at griez ties Lat vi jas klu bā. At se viš ķu po zī ci ju spē lē tā jiem (li be ro) 
tikt pie spē cī ga ār zem ju klu ba pie dā vā ju ma ir ļo ti grū ti, bet šo se zon 
par pie pra sī ju ma trū ku mu sū dzē jās arī cen trā lie blo ķē tā ji jeb pirm ā 
tem pa uz bru cē ji. To mēr di vi no vi ņiem se zo nu pa bei dza Fran ci jā, ka
mēr spē cī gā kais mū su trum pis jo pro jām ir di ago nā lie uz bru cē ji Gun
dars Ce li tāns un Her mans Eg les kalns.

Lie lis ka se zo na Itā li jas čem pio nā tā pa de vās Gun čam Ce li tā nam, 
kurš pēc sā kot nē jās ie šū po ša nās, kas bi ja sais tī ta ar ve se lī bas pro blē
mām, vē lāk kļu va par īs tu bie du pat Čem pi onu lī gas gran diem. Šo se
zon vi ņa pār stā vē tā «Ca sa Mo de na» gan ne bi ja tik spē cī ga, kā tas pra
sī tos ot rai pa nā ku miem ba gā tā ka jai ko man dai Eiro pas vo lej bo lā aiz 
Mas ka vas ACSK. To mēr tas bi ja la bi, jo Ce li tā nam ļā va ie spē lē ties un 
lie ki ne stre sot par kon ku ren tu el pu mu gu rā. Tas re zul tē jās «pret ce li tā
na zā ļu» mek lē ša nā kat rai ko man dai, kas nā ca pre tī. Bei gās sa nā ca pat 
vis a Itā li jas čem pio nā ta re zul ta tī vā kā spē lē tā ja ti tuls, ar 423 pun ktiem 
ap stei dzot bul gā ru Cve ta nu So ko lo vu («Bre Ban ca Lan nut ti Cu ne o», 
405  p.), mā ji nie ku Džu li o Sa bi  (377  p.), nī der lan die ti Nī lu Klap vij
ku (376 p.) un Itā li ju pār stā vo šo Iva nu Zai ce vu (373 p.). So ko lovs ir 
trīs kār tē jais Čem pi onu lī gas un trīs kār tē jais pa sau les klu bu čem pio
nā ta uz va rē tājs, Sa bi – Itā li jas iz la ses da līb nieks, Zai cevs – Lon do nas 
olim pi ādes bron zas īpaš nieks...

Pro tams, ne daudz vā jā kā ko man dā ir vieg lāk kļūt par re zul ta tī vā ko 
vī ru čem pio nā tā, ta ču daudz ko par uz bru ku mu kva li tā ti lie ci na re zul
ta tī vo uz bru ku mu pro cents, un tas Gun čam ir tei cams – no di ago nā la
jiem uz bru cē jiem pirms vi ņa ir ti kai Tren ti no di ago nā le ku bie tis Hu
an to re na Os ma nijs ar 57,30% re zul ta tī vu uz bru ku mu. Se ko Ce li tāns 
ar šā am plu ā spē lē tā jam un Itā li jas virs lī gai fan tas tis ka jiem 53,68 pro
cen tiem. Sa vu kārt, pre ti nie kiem kon cen trē jo ties uz Ce li tā na nei tra li
zē ša nu, cē lā jam pa vē rās lie lis kas ie spē jas iz vir zīt kā du ci tu ko man das 
bied ru uz bru ku ma smai lē pret vie na cil vē ka blo ku vai pil nī gi bez blo
ka. Arī vis a Mo de nas ko man da čem pio nā tu uz sā ka tā pa lē nāk, jo var 

DAI NIS ĀzENS

Lat vi jas vo lej bo lis tiem se zo na bei dzās  
ar iz la ses di viem ma čiem pret Tur ci ju.  
Pa vel kot pun ktu «le ģi onā ru» gai tām  
ār ze mēs, mū sē jo kon tā ir gan Itā li jas  
re zul ta tī vā kā vī ra ti tuls, gan da lī ba  
čem pi onu lī gā, gan me da ļu kau dze  
da žā du ran gu Eiro pas val stu čem pio nā tos, 
gan arī tā dās vo lej bo la maz val sti ņās  
kā Luk sem bur ga un Kip ra.

No Itālijas
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teikt, ka vie nī ba bi ja sa vāk ta ko pā no jaun a, 
ta ču čem pio nā ta lai kā vin nē ja vi sus gran dus. 
Ce tur tdaļ fi nā lā, kas sā kās ar 1:0 aug stāk stā
vo šās Ku ne o vie nī bas la bā, nā cās pie kāp ties. 
Pie dā vā ju mi Gun čam Itā li jā bi ja arī nā ka ma
jai se zo nai, ta ču sta bi li tā tes un nau das šo brīd 
vai rāk ir Tur ci jā, kur Stam bu las klu bā BBSK 
viņš spē lēs nā kam se zon.

Pē da, Eg les kalns un ci ti iz la ses 
«ve či»

No 14  Lat vi jas iz la ses kan di dā tiem, ku ri 
līdz pē dē jam brī dim pa li ka ko pā ar ko man du, 
ti kai čet ri šo gad ne spē lē ja ār ze mēs – abi se
zo nu kā li be ro aiz va dī ju šie (Štāls un Iva novs), 
kā arī di vi pirm ie tem pi (Vā vers un Za vo rot
nijs). No vi ņiem Krie vi jas, Po li jas un Tur ci jas 
spē cī gā ka jā lī gā šo gad ne spē lē ja ne viens, bet 
vai rā ki rā vās Fran ci jā. Tie sa, ta jā pa šā Itā li jas 
ot ra jā lī gā se zo nu aiz va dī ja paš laik plud ma les 
vo lej bo lam priekš ro ku de vu šais Jā nis Pē da. 
Vi ņam gan ne pa vei cās ar klu bu, jo ar pār is 
ār zem nie kiem un ie sā cē jiem per so nā lā bi ja 
pa re dzēts ko man du iz vilkt no tur nī ra ta bu las 
le jas da ļas. Ne iz de vās  – pē dē jā vie ta, ka mēr 
Jā nim ar 22 spē lēs sa krā ta jiem 234 pun ktiem 
27. vie ta vi su lī gas spē lē tā ju vi dū. Ap mē ram 
tā das pa šas vie tas arī uz bru ku mā un ie ser vē
ta jos eisos, kā arī 33. vie ta ser vju uz ņem ša nā.

Vien mēr pres ti ži ir spē lēt arī Čem pi onu 
lī gā, kur šo gad rā vās di vi mū sē jie, di vi «beļ
ģi» – Eg les kalns un Val ters Ram ma.

La bāk vei cās Her ma na «No li ko», kas ap
stā jās di vus so ļus no fi nāl čet ri nie ka, ka mēr 
Val te ra «Euphony» gru pu tur nī rā zau dē ja 
vi sās spē lēs. Beļ ģi jas čem pio nā tā «No li ko» fi
nā lā pie kā pās ci tam Čem pi onu lī gas klu bam 
Ro se lā res «Knack». «Knack» bi ja spē cī gā ki arī 

«Lie lis ka se zo na itā li jas čem pio nā tā pa de vās Gun čam Ce li tā nam, 
kurš pēc sā kot nē jās ie šū po ša nās, kas bi ja sais tī ta ar ve se lī bas pro
blē mām, vē lāk kļu va par īs tu bie du pat Čem pi onu lī gas gran diem.»

līdz Luksemburgai

 di vas se zo nas Beļ ģi jā un Čem pi onu 
lī gā kriet ni cē lu šas Her ma na eG LeS
KAL NA ak ci jas.
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Beļ ģi jas kau sā, ta ču se zo nas sā ku mā pie Beļ
ģi jas su per kau sa cī ņā pret Ram mas pār stā vē to 
«Euphony» ti ka Eg les kalns. Daudz ro tē jot ar 
sa stā vu, Her ma na lo ma ie vē ro ja mi pie au ga 
sva rī gā ka jās spē lēs, ku rās viņš bi ja ko man das 
re zul ta tī vā kais spē lē tājs. Beļ ģi jas čem pio nā tā 
vi ņam tā pēc 12. vie ta (259 p.). Tik mēr Anas
ta si jas Do ni kas pār stā vē tā Šar le ru ā ko man da 
Beļ ģi jā ti ka pie bron zas.

Pie ci mū sē jie «dau zī ja nag las» Fran ci jas 
zā lēs, kas aiz So mi jas  (as to ņi spē lē tā ji) bi ja 
lat vie šiem ba gā tā kā valsts. Vis aug stāk ti ka cē
lā ja De ni sa Pet ro va pār stā vē tā Ša mo nas vie nī
ba, ku rā vi ņam nā kam gad kom pā ni ju sa stā dīs 
Eg les kalns. Ce tur tdaļ fi nā lā gan nā cās pie kāp
ties Nar bo nas klu bam. Kor že ņe vičs pēc se
zo nas sā ku ma Tar tu ko man dā pār cē lās uz 
«Ajac ci o» un tā ie pa ti kās vie tē jiem klu biem, 
ka ti ka pie di vu ga du lī gu ma ar «Ren nes». Ne 
tik la bi vei cās Ar man dam Ce li tā nam, ku ram 
ot rā se zo na nā ka ma jā fi nā lis tē Pa rī zes klu bā 

bei dzās se zo nas vi dū ar ce ļa sa vai no ju mu...
So mi jā trīs lat vie šu pār stā vē tie klu bi iz

slēg ša nas ma čos pie kā pās nā ka ma jiem čem
pi oniem «Ti ike rit»  – Cie la va pār stā vē tā ET
TA – ce tur tdaļ fi nā lā, Kras ti ņa va dī tā «Va Le
Pa» ar Me de ni un El vi su Kras ti ņu – pus fi nā lā, 
bet Pet ru še vi ca «Hur ri ka aniLo ima a» – fi nā
lā. 7. vie tu ie ņē mu šo Gun ta At ara va dī to «Sai
ma Volley» Pet ru še vics&Co pie vei ca ce tur
tdaļ fi nā lā, bet Ēri ka Bai ka vie nī ba lī gā pa li ka 
pē dē jā vie tā... So mi jas kau su to mēr iz cī nī ja 
«Va Le Pa». Švei cē par čem pi onu (ko pā ar Jā
ņa Frei den fel da zel tu Luk sem bur gā vie nī gie 
šo gad ār zem nie ku vi dū) kļu va Ro māns Sa ušs, 
kurš ti ka arī pie Švei ces kau sa un su per kau
sa. 

é Ša mo nas klu ba cē lā jam  
de ni sam PeT ro vAm līdz klu bu  

se zo nai «jā sa la bo» ceļ gals.

No 14 Lat vi jas iz la ses kan di dā tiem,  
ku ri līdz pē dē jam brī dim pa li ka ko pā ar ko
man du, ti kai čet ri šo gad ne spē lē ja ār ze mēs.

ITĀ LI JA 
«Se rie A1»

Gun dars Ce li tāns «Pal la vo lo Mo de na SSDRL»
 (5. vie ta/zau dē jums ce tur tdaļ fi nā lā)*

«Se rie A2»
Jā nis Pē da «Pal lo vo lo Lo re to» (13. vie ta)

BEĻ ĢI JA 
«Li ga A»

Her mans Eg les kalns «No li ko Ma aseik» 
 (2. vie ta, sud rabs)

«Li ga A»
Val ters Ram ma «Euphony As se Len nik» (5. vie ta)

«Ere di vi sie»
Anas ta si ja Do ni ka «Daup hi nes Char le ro i» 
(3. vie ta)

FRAN cI JA 
LAM

Ar mands Ce li tāns «Pa ris Volley Uni ver si te Club»
 (6. vie ta, zau dē jums fi nā lā)

LAM
De niss Pet rovs «Chau mont Vb 52 Hau te-
  mar ne» (4. vie ta, ce tur tdaļ fi nāls)

1MA
Ar tjoms An di ļev ko «Conflans-andresy-jouyVb»

 (3. vie ta)
DEF

Ļu bo va Ti ho mi ro va «As Sp St Rap ha el» 
 (7. vie ta)

2FA
Vik to ri ja Smir no va «To ulon Pro ven ce 
Méditéranée Var Volley» (2. vie ta)

SPĀ NI JA 
Super lī ga

La na So ro ki na «Club Vo lei bol Ci uta del la» 
 (6. vie ta)

1B Dien vi du di vī zi ja
Gvi do Ein bergs «Club Vo lei bol Gan di a» 

 (5. vie ta, 4. vie ta at pa li cē ju tur nī rā)

So MI JA 
SM-Lī ga

An sis Me de nis «Vam ma lan len to pal lo» 
 (1. vie ta, bron za)

SM-Lī ga
Aivars Pet ru še vics «Hur ri ka aniLo ima a» 

 (2. vie ta, sud rabs)
SM-Lī ga

Sal vis Cie lavs «Len to pal lo se ura ET TA» 
 (5. vie ta, ce tur tdaļ fi nāls)

SM-Lī ga
Ēriks Baiks «Poh jo isKar ja lan Li igaRien to»
 (12. vie ta)

LAT VI JAS VoLEJBo LIS TI ĀR zE MĒS
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vik tors Kor že
ņe viČS iz pel nī jies 
ie vē rī bu Fran ci jā, 
ne vē lo ties lie ki 
ris kēt, ātr i vie no
jās par lī gu mu ar 
«ren nes». è

1. lī ga
Ralfs Ozo liņš «Va asan Ki is to» (1. vie ta)

1. lī ga
Ha ralds Reg ža «Va asan Ki is to» (1. vie ta)

SM-Lī ga
Ja na Jau dze ma «Woman Volley» (7. vie ta)

SM-Lī ga
Ine se Jur so ne «Li iga Eu ra» (5. vie ta, zau dē jums 

 ma za jā pus fi nā lā), «Jel ga va/LU»

šVEI cE 
LNA

Ro māns Sa ušs «Pal la vo lo Lu ga no» (zelts)

BALT KRIE VI JA 
Lau ris Ie cel nieks «Kom mu naļ ņik» (3. vie ta, 
bron za)

IgAU NI JA 
«Schen ker» lī ga

Ar tis Caics «BIG BANK Tar tu» (6. vie
ta un zau dē jums ce tur tdaļ fi nā lā «Schen ker» lī gā, 
zau dē jums ma za jā fi nā lā Igau ni jas čem pio nā tā)

«Schen ker» lī ga
Vik tors Kor že ņe vičs «BIG BANK Tar tu», 

 «Ajac ci o» (10. vie ta)

AUS TRI JA 
1. Bun des lī ga (AVL)

Alek sandrs Kud rja šovs «UVC Graz» (3. vie ta)

KIP RA 
A lī ga

Ma ri na Isa ko va «Eno si Ne on Agi ou At ha na si ou»
 (5. vie ta)

DĀ NI JA 
«Volley Li ga en»

Mak sims Ros tov cevs «Mid del fart VK» (3. vie ta)

LUK SEM BUR gA 
Aug stā kā lī ga

San da Dzī le «V80 Pétange» 
 (8. vie ta, Play Down – 6. vie ta)

Aug stā kā lī ga
Jā nis Frei den felds «CHEV Die kirch» 
 (1. vie ta, zelts)

* Ie ka vās vie ta pa mat tur nī rā un iz slēg ša nas spē lēs, ja klubs 
tā dām ir kva li fi cē jies

LAT VI JAS VoLEJBo LIS TI ĀR zE MĒS
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Tenisa LIELĀ
Mil jo ni un da ži tūk sto ši

Sa vu laik in ter vi jās at klā tais Lat vi jas la bā kais te ni sists Er nests Gul bis, 
kā dā no sa ru nām iz tei cās: «Te ni sā nau du pel na ti kai pir mais des mit nieks. 
Pā rē jie ne var at ļau ties tū rē ņemt līdz i tre ne ri. Kā du lai ku do mā ju, ka ne
va jag līdz i tre ne ri, un pa lī dzē ja viens draugs, ta ču sa pra tu, ka tā ne va rē šu 
sa stā dīt kon ku ren ci to pa spē lē tā jiem. Pat la ban man ir di vi tre ne ri un fizio
te ra peits. Ma ni ie nā ku mi ti kai iz ska tās lie li, jo ne viens ne skai ta iz de vu
mus – vi sai ko man dai jā ap mak sā vies nī ca, lid ma šī nas bi ļe te, ēša na. Ja nav, 
kas pa līdz, kā man tē tis, tad ne va ru se vi at pel nīt.»

Lie lo (un arī ma zo) te ni sa tur nī ru bal vu fonds ne pār trauk ti pie aug, pat 
eko no mis kās krī zes ap stāk ļos tur nī ru rī ko tā ji at ra da ie spē ju ļo ti augs ti pa
cel to la ti ņu, pro ti, – «Grand Slam» tur nī ros ap 30 mil jo nu USD – no tu rēt. 
At tie cī gi pie aug arī te ni sis tu prē mi jas – Fran ci jas at klā tā čem pio nā ta, kas 
no slē dzās pa gā ju šo ne dēļ, uz va rē tā ji vien spē lēs sa ņē ma če ku par 1,96 mil
jo niem USD, fi nā lis ti 830 000... Ir vērts cen sties...

Ta ču jeb ku ra te ni sa tur nī ra fi nā lā var spē lēt ti kai di vi, pus fi nā lā – čet ri, 
1/4 fi nā lā – as to ņi te ni sis ti. Lie lum lie lais vai rā kums kor ta meis ta ru iz stā
jas ag rāk. Vi ņi ir spies ti sa mie ri nā ties ar ie vē ro ja mi ma zā kām sum mām no 
bal vu fon da, lai gan pē dē jā lai kā tie ši pir mo kār tu ne veik smi nie kiem iz
mak sā ja mā nau das sum ma pro cen tu āli pie au gu si, tā to mēr sa lī dzi nā ju mā 
ar tā lu tur nī rā ti ku ša jiem ir smiek lī gi ma za. Pie mē ram, šo gad Fran ci jas 
čem pio nā ta pirm ās kār tas ne veik smi nie ki sa ņē ma če kus par 21 000 eiro, 
ot rās kār tas zau dē tā ji (vi ņu vi dū arī Gul bis) – 35 000 eiro.

«Grand Slam» tur nī ri gan ir ti kai čet ri pa vi su se zo nu, un uz tiem vēl 
jā tiek, da ļai te ni sis tu arī caur kva li fi kā ci jas sie tu, kas no zī mē Pa rī zē uz tu
rē ties lie ku ne dē ļu. Mie ri nā ju mam – kva li fi kā ci jas pir ma jā kār tā zau dē ju
ša jam 2500 eiro.

Viss tik dārgs...
Skaidrs, ka lie lo tur nī ru krē ju mu no slauc va do šie te ni sis ti, gal ve no kārt 

pir mais čet ri nieks – No vaks Džo ko vičs, En dijs Ma rejs, Ro džers Fe de rers, 
Ra fa els Na dals. Tā ATP ran ga lī de ris Džo ko vičs šo se zon kor tos jau pa
spē jis no pel nīt vai rāk ne kā četr us mil jo nus USD, des mi ta jā vie tā eso šais 
Sta nis lass Vav rin ka – gan drīz mil jo nu. Tur pre tī pirm ā simt nie ka vi du cī 
eso šie spies ti sa mie ri nā ties ar 200 un ne daudz vai rāk tūk sto šiem za ļās 
nau das  (ie vē ro ja mi ma zā ka sum ma ne kā gol fā), bet Mar tins Alunds no 
Ar gen tī nas, kurš rei tin gā ir 100. vie tā – ar 72 000.

Šī, pro tams, ir ti kai no sa cī ta sum ma, jo ir tik daudz iz de vu mu, tur klāt, 
pie mē ram, ASV no sa ņem tās bal vas 38% aiziet no dok ļos. «Ta jā pa šā In
di an vel sā vis pār nav lē tu vies nī cu. Lē tā kais nu mu riņš ir par 144 do lā riem 
dien nak tī. Bet no dok lis no nau das bal vām – 38%. Jā ie ro das uz tur nī ru vis
maz četr as die nas pirms tā sā ku ma,» pēc da lī bas In di an vel sas un Mai ami 
«Mas ters» sē ri jas tur nī ros (ti kai vie nā no tiem pār va rē ja kva li fi kā ci ju) iz
tei cās ATP ran gā šo brīd 101. vie tā eso šais Ser gijs Sta hov skis no Uk rai nas. 
«Sē di Ame ri kā trīs ar pus ne dē ļas. Mak sā tre ne rim – par kat ru ne dē ļu, plus 
vēl ēša na, vies nī ca. Ja tev ir di vi tre ne ri, rei zi ni vis as iz mak sas ar di vi. Bet 
pār li do ju mi? No Eiro pas uz Ame ri ku, pa pa šu ASV un at pa kaļ – mi ni mā li 
tie ir 2000 eiro vie nam cil vē kam...»

Un te ni sis ti spies ti at zīt  – ar spē lē ša nu var no pel nīt ti kai ap tu ve ni 
200 vī ru un dā mu, vis iem pā rē jiem nā kas pa ļau ties uz spon so riem ģi me
nē, me ce nā tiem, klu bu at bal stu. Sta hov skis vēl esot ne lie los plu sos, ko ne

var teikt par tiem te ni sis tiem, ku ri vēl pat nav pa bi ju ši pir ma jā simt nie kā. 
Šie pui ši un mei te nes lie lā ko ties ne var pat at ļau ties per so nis ko tre ne ri, 
ne maz ne ru nā jot par sa vu ko man du. Jā ņem arī vē rā, ka pro fe si onā lā te
ni sis ta kar je ra nav il ga – pēc 30 ga du sa snieg ša nas ti kai ne dau dzi tur pi na 
kar je ru, bet uz var tur nī ros – da ži. Te ni sis ta kar je ras lai kā spē lē tā jiem lie
lā ko ties ne iz do das ie gūt nor mā lu iz glī tī bu, jo tur nī ru in ten si tā te to ne pie
ļauj. La bi, ja te ni sā no pel nī tie lī dzek ļi ļauj pēc kar je ras bei gām daudz ne
do māt par nau du, bet ko da rīt tiem, ku ri la bā kos ga dus vel tī ju ši te ni sam, 
bet nav plū ku ši lau rus?

Jā būt arī so ci ālis mam
Te ni sis ti, pro tams, cī nās par to, lai tik tu pa lie li nā tas iz mak sas arī tiem 

spē lē tā jiem, ku ri lie la jos tur nī ros līdz 1/4 fi nā lam pa ras ti ne no nāk, bi ja 
pat bo iko ta drau di (pirms Aus trā li jas at klā tā čem pio nā ta). Prin ci pā kaut 
kāds pro gress ša jā vir zie nā ir, lie lo tur nī ru rī ko tā ji pro cen tu āli pa lie li nā
ju ši «zem ā ga la» bal vu fon du sa da lī ju mu sa lī dzi nā ju mā ar pus fi nā lis tiem 
un fi nā lis tiem (Vimb ldo nā, pie mē ram, at tie cī gi par 26% pir ma jā kār tā iz
li do ju ša jam un 4% čem pi onam). To mēr jā at ce ras, par kā dām sum mām ir 
ru na... «Sa lī dzi niet pro cen tus no ie ņē mu miem, kā di tiek no vir zī ti bal vu 
fon dam te ni sā un ci tos spor ta vei dos. Pie mē ram, gol fe ris vie nā no PGA 
tur nī riem var no pel nīt 11 mil jo nus USD. Do mā ju, ka te ni sists, kurš kar je
ras lai kā gro zī jies ap 15. vie tu, vai rāk par 14 mil jo niem ne sa ņems,» iz sa kās 

un NELIELĀ nauda
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bi ju sī pa sau les pirm ā ra ke te En dijs Ro diks, kurš 
pa gā ju šo gad bei dza kar je ru.

Uz jau tā ju mu, vai vieg li no pel nīt nau du te ni
sā, Alek sandrs Dol go po lovs no Uk rai nas, kurš 
šo brīd ir 24. vie tā ATP ran gā, at zīst: «Nē, vieg li 
nav. Tur nī ru bal vu fon di iz ska tās daudz op ti
mis tis kāk, ne kā tas ir pa tie sī bā. Mēs ap mak sā
jam tre ne rus, un tie ir no 100 līdz 200 000 USD. 
Bez tam nau da aiziet par pār li do ju miem, dzī vo
ša nu utt. Tā dē jā di pa liek pus e vai pat ti kai treš
da ļa sum mas, un vēl ne drīkst aiz mirst, ka pirms 
20 ga diem tev ne viens ne ko ne mak sā ja.» Dol go
po lovs arī pie bilst, ka šo brīd pa sau les te ni sā la bu 
nau du var no pel nīt spē lē tā ji, ku ri ir «Top 30» vai 
pat «Top 40», «vis i pā rē jie ir pa nul lēm».

«Pirms 20 ga diem ne viens ne mak sā ja...» Pa
tie si, jā at ce ras arī vēl par lī dzek ļiem, ko la bi ļau
dis (gal ve no kārt ģi me ne) ie gul dī ju ši ta vā kar je
rā, kad spē ri pir mos so ļus te ni sā un iz au gi līdz 
meis ta ram. Dau dzām ģi me nēm tie bi ja kre dī ti...

Džas tins Gi mel stobs pēc 12  lie la jā te ni sā 
pa va dī tiem ga diem šo brīd ir ATP val dē, kur 

AR MANDS Po DĀNS

Lie la jā te ni sā ap gro zās lie la nau da – 
«grand Slam» tur nī ru ko pē jais bal vu 

fonds vien gro zās ap 30 mil jo nu USD, 
prā vu do lā ru vai eiro žūk sni gal dā  

liek lie lā ko ATP tur nī ru rī ko tā ji,  
un ie sak ņo jies ir vie dok lis, ka te ni sis ti  

pel das ba gā tī bā kā nie res tau kos.  
Ta ču to var teikt vie nī gi par pa sau les  
va do ša jiem spē lē tā jiem (pre cī zāk –  

la bā ko čet ri nie ku), kas ar ap skau ža mu  
re gu la ri tā ti «no ceļ vi su ban ku».  

Tur pre tī ATP ran ga vi du cī eso šie vī ri  
un sie vas par Fe de re ra vai Džo ko vi ča  

ba gā tī bu var ti kai sap ņot,  
bet aiz simt nie ka at ro do šies  
pat spies ti do tēt pa ši se vi...

un NELIELĀ nauda
Te ni sis tu un gol fe ru šo se zon no pel nī tais* 

(rangi uz jūnija sākumu)
Te ni sis ti

40. Er nests Gul bis Lat vi ja 265 480
41. Mār dijs Fišs** ASV 42 630
42. De niss Is to mins Ka zah stā na 297 020
43. Fe lis ja no Lo pess Spā ni ja 253 739
44. To mass Be lu či Bra zī li ja 203 358
45. Pa blo An du hars Spā ni ja 410 764
46. Ho ra si o Se bal joss Ar gen tī na 269 334
47. Al berts Mon tan jess Spā ni ja 233 687
48. Ni ko lajs Da vi den ko Krie vi ja 345 400
49. Da niels Hi me noTra vers Spā ni ja 238 267

Gol fe ri (PGA un eiro pas tū rēs)
40. Džei mijs Do nal dsons Vel sa 557 137
41. Gon sa lo FedessKas tan jo Spā ni ja 785 446
42. Ro berts Ga ri guss ASV 943 680
43. Pols Lo urijs*** Sko ti ja 260 552
44. Dei vids Linns An gli ja 1 433 635
45. Maikls Tom psons ASV 1 516 253
46. Ni ko lā Kol sa ertss Beļ ģi ja 817 340
47. Ra sels Hen lijs ASV 1 762 088
48. Rai ens Mūrs ASV 871 849
49. Tims Klārks  DĀR 1 581 268

* ASV do lā ros  ** Ve se lī bas pro blē mu dēļ spē lē jis ti kai di vos tur nī ros   *** Pie da lī jies ti kai trīs tur nī ros

pār stāv ASV. Kar je ras lai kā viņš no pel nī ja ap
tu ve ni 2,5 mil jo nus USD (uz pa pī ra) un sa prot, 
cik sva rī ga ir te ni sis ta dar ba ap mak sas struk
tū ra. «Šai pro blē mai ir arī tī ri lie tišķs as pekts. 
Kad lie lā ko da ļu sa vas kar je ras bi ju rei tin gā 
starp 60. un 150. vie tu, ju tos lai mīgs, jo va rē ju 
nor mā li dzī vot, spē lē jot te ni su. Grū ti sa lī dzi nāt 

te ni su ar gol fu, bas ket bo lu vai ci tiem spor ta 
vei diem, bet var ta ču to sa lī dzi nāt arī ar pel
dē ša nu, zem ūdens pel dē ša nu vai vin gro ša nu. 
Ie spē jams, ka te ni sā brī vais tir gus ir pla šāks 
ne kā ci tos spor ta vei dos, ta ču tas ne drīkst būt 
kā me žo nī ga jā ka pi tā lis mā – ta jā jā at rod vie ta 
arī so ci ālis mam.» 
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16 No 17
Pa vi sam ne sen Min he nes «Bayern» pa bei dza sa vu la bā ko se zo nu klu ba vēs
tu rē, bet jau pa gā ju ša jā ne dē ļā ti ka zi ņots par vēl vie nu re kor du, ku ram ir 
vis tie šā kais sa kars ar nā ka mo se zo nu. Pro ti, līdz jū ni ja pir ma jām die nām bi ja 
iz pār do tas jau 16 no 17 Bun des lī gas čem pio nā ta sa va lau ku ma spē lēm. Kā 
vēs ta klu ba ofi ci ālā in for mā ci ja, tad līdz ju tē ju in te re se uz kat ru no jau 16 iz pār
do ta jām spē lēm bi ju si mil zī ga – sā kot no 80 tūk sto šiem un bei dzot ar 140 tūk
sto šiem pie pra sī ju mu. Pa gai dām vie nī gais bal tais plan kums ir spē le pret 
«Hof en heim», uz ku ru pie pra sī ti 68 tūk sto ši bi ļe šu, ta ču arī šī spē le ir ti kai lai ka 
jau tā jums, jo «Al li anz Are na» ie til pī ba ir 71 tūk sto tis. Sa lī dzi nā ju mam – pa gā ju
ša jā ga dā uz nā ka mo se zo nu vis as bi ļe tes bi ja iz pir ktas līdz 11. jū li jam.

142 JU NI oRI
In ter ne ta por tāls «www.ho kej.net» ap ko po jis da tus par Eiro pas val stu na ci
onā la jiem čem pio nā tiem, gal ve no uz ma nī bu pie vēr šot U20 ve cu ma ho ke jis tu 
gru pai. Iz rā dās, ka Lat vi jas virs lī gā aiz va dī ta jā se zo nā bi jis vis lie lā kais šā ve cu
ma ho ke jis tu īpat svars – 142. Ar 96 div des mit gad nie kiem ot ra jā vie tā at ro das 
Zvied ri jas eli tes sē ri ja, bet tre ša jā vie tā ar 88 šā ve cu ma spē lē tā jiem – Slo vā
ki jas eks tra lī ga. Tā pat ir lo ģis ki, ka tie ši Lat vi jas čem pio nā tā U20 ho ke jis ti sa
krā ju ši vis vai rāk re zul ta ti vi tā tes pun ktu – 1041. So mi jas «SMLi iga» 366 pun kti, 
Dā ni jas čem pio nā tā – 249.
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Kad Se rē na Vil jam sa ie kļu va Fran ci jas at klā tā te ni sa 
čem pio nā ta fi nā lā, tū līt pat ti ka ap rē ķi nāts, ka vi ņa 
ir ti kai ce tur tā te ni sis te WTA vēs tu rē, ku ra spē lē ju si 
20 «Grand Slam» tur nī ru fi nā los.

Kri sa EVER TE
«Grand Slam» fi nā li: 34
«Grand Slam» fi nā lu bi lan ce: 18:16
«Aus tra li an Open» fi nā li: 2:4
«French Open» fi nā li: 7:2
«Wimbledon»: 3:7
«US Open»: 6:3

Mar ti na NAV RA TI Lo VA
«Grand Slam» fi nā li: 32
«Grand Slam» fi nā lu bi lan ce: 18:14
«Aus tra li an Open» fi nā li: 3:3
«French Open» fi nā li: 2:4
«Wimbledon»: 9:3
«US Open»: 4:4

šte fi ja gRĀ FA
«Grand Slam» fi nā li:  31
«Grand Slam» fi nā lu bi lan ce:  22:9
«Aus tra li an Open» fi nā li:  4:1
«French Open» fi nā li:  6:3
«Wimbledon»:  7:2
«US Open»:  5:3

Se rē na VIL JAM SA
«Grand Slam» fi nā li:  20
«Grand Slam» fi nā lu bi lan ce:  16:4
«Aus tra li an Open» fi nā li:  5:0
«French Open» fi nā li:  2:0
«Wimbledon»:  5:2
«US Open»:  4:2 10
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«Spor ting In te li gen ce» un «ESPN 
The Ma ga zi ne» ko pī gi vei ku ši pē
tī ju mu par vis la bāk at al go ta jām 
spor ta spē ļu ko man dām pa sau lē, 
un ša jā pē tī ju mā pār lie ci no
ša lī de re ir «Man ches ter City». 
2012. ga da An gli jas čem pi one 
vi dē ji kat ram spē lē tā jam se zo nā 
mak sā ju si 5,2 mil jo nus mār ci ņu 
jeb vie nas ne dē ļas grie zu mā 
klubs al gās tē rē jis 100,7 tūk sto
šus ne dē ļā. Ot ra jā vie tā ar vi dē jo 
vie na spē lē tā ja al gu 4,86 mil jo ni 
se zo nā ir beis bo la ko man da Los
an dže lo sas «Dod gers», bet god
al go to trij nie ku ar 4,7 mil jo niem 
vie nam spē lē tā jam no slēdz Mad
ri des «Re al» fut bo la ko man da.
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Pa gā ju šā ga da NBA čem pi oni Mai ami «He at» fi nā la tre ša jā spē lē pie dzī vo ja pa
ma tī gu sa kā vi, iz brau ku mā ar 77:113 pie kāp jo ties San an to ni o «Spurs» (sē ri jā 
re zul tāts kļu va 2:1 «Spurs» la bā). NBA fi nā lu vēs tu rē tā ir tre šā ie spai dī gā kā kā
das ko man das uz va ra. 1998. ga dā Či kā gas «Bulls» tre ša jā ma čā ar 96:54 ap spē
lē ja Jū tas «Jazz», bet 2008. ga da va sa rā Bos to nas «Cel tics» ses ta jā un pē dē jā 
spē lē ar 131:92 pie vei ca Los an dže lo sas «La kers».

16 TĀL ME TIE NU

Ja Mai ami «He at» sa grā ve ar 36 pun ktu star pī bu ne bi ja NBA re kords, tad la bo
ju mi ti ka veik ti ci tās sa da ļās. Pro ti, «Spurs» spē lē tā ji ša jā ma čā re ali zē ja 16 tāl
me tie nu, fi nāl spē ļu re kor du uz la bo jot par di viem pre cī ziem me tie niem. Sa vu
laik Hjūs to nas «Roc kets» 1995. ga dā sē ri jā pret Or lan do «Ma gi» ie me ta 14 tre
ja čus, ta ču tas no ti ka, tal kā ņe mot pa ga ri nā ju mu. To gad vēl vie nā šo ko man du 
ma čā ti ka ie mes ti tie pa ši 14 tāl me tie ni, ta ču šo reiz to ie spē ja «Ma gic» me tē ji.
Vēl viens re kords ti ka at kār tots. De nijs Grīns no «Spurs» re ali zē ja sep ti ņus tāl
me tie nus. Tik pat, cik sa vu laik Ke nijs Smits no «Roc kets» (1995) un Sko tijs Pi pins 
no «Bulls» (1997).

112 MI Nū šU UN 

8 SE KUn DES

10 BA gĀ TĀ KIE

Sten li ja kau sa iz cī ņas fi nāl sē ri ja sā kās ar Či kā gas 
«Blackhawks» uz va ru tre ša jā pa ga ri nā ju mā pār 
Bos to nas «Bruins». Spē les ko pē jais il gums bi ja 
112 mi nū šu un 8 se kun des, kas ir piekt ā ga rā kā 
spē le tie ši fi nā los. 1990. ga dā «Oi lers» un «Bruins» 
pir mais mačs bi ja vis il gā kais – 115 mi nū šu un 
13 se kun žu, bet, ja ņem vē rā vis as kau sa iz cī ņas 
kār tas, tad šī spē le bi ja ti kai 24. ga rā kā.

Žur nāls «For bes» vei cis ik ga dē jos ap rē ķi nus un se ci nā jis, ka aiz va dī ta jā se zo nā 
vis vai rāk nau das starp spor tis tiem ir no pel nī jis gol fe ris Tai gers Vuds – 78,1 mil
jo nu ASV do lā ru. Kad 2009. ga dā Vuds cie ta au to ka tas tro fā, viņš kon trak tos ar 
spon so riem zau dē ja ap mē ram 50 mil jo nu, ta ču šo gad, uz va rē jis se šos tur nī ros, 
at kal kļu vis par pa sau lē pel no šā ko spor tis tu.

1. Tai gers VUDS  (golfs, ASV) 78,1 (13,1/65)*
2. Ro džers FE DE RERS  (te niss, Švei ce) 71,5 (6,5/65)
3. Ko be BRAI ENTS  (bas ket bols, ASV) 61,9 (27,9/34)
4. Leb rons DŽEIMSS  (bas ket bols, ASV) 59,8 (17,8/42)
5. Dru BRīZS  (NFL, ASV) 51 (40/11)
6. Ār ons RO DŽERS  (NFL, ASV) 49 (43/6)
7. Fils MI KEL SONS  (golfs, ASV) 48,7 (4,7/44)
8. Dei vids BEK HEMS  (fut bols, An gli ja) 47,2 (5,2/42)
9. Kriš ti anu RO NAL DU  (fut bols, Por tu gā le) 44 (23/21)
10. Li onels ME SI  (fut bols, Ar gen tī na) 41,3 (20,3/21)

*Sum mas no rā dī tas mil jo nos do lā ru; ko pē jā sum ma (al gas un prē mi jas/spon so ru nau das)



54 s p o r t a  a V ī z e

t a u t a s  v i e d o k l i s

Vai LBS rīkojās pareizi, 
neizsniedzot brīvlaišanas 

vēstuli Kasparam Bērziņam?

VI
ED

o
KL

IS

@Eriks_Strauss
@SportaAvize facebook.com/SportaAvize

draugiem.lv/sporta.avize/SEKOJIET





Subaru Outback, sākot no


