sveiciens visiem Taktika un skaistums
hokeja draugiem!
Pēc Latvijas hokeja izlases fantastiskā snieguma Olimpiskajās spēlēs Sočos līdzjutēji ir
laimīgi kā nekad iepriekš – mums ir komanda, kas spēj nobiedēt NHL zvaigznes un likt
nervozēt kanādiešiem! Bet šveiciešiem tik
vien atlika kā smagi nopūsties un pamāt
ardievas izredzēm uz augstām vietām, jo
mazā Latvija parādīja, ka ir hokeja lielvalsts!
Olimpiskās spēles patiešām pacēla Latvijas
hokeja līdzjutējus spārnos!
Uz šiem sajūsmas spārniem arī dosimies uz
Pasaules čempionātu hokejā Minskā – pilsētā, kur līdz šim tāda mēroga pasākumi vēl
nav notikuši. Kā būs – tas lielākoties atkarīgs
no mums pašiem, ne tikai no čempionāta organizētājiem. Būsim vienoti un skaļi
atbalstīsim mūsu hokejistus, kārtējo reizi
pierādot, ka Latvija ir hokeja un līdzjutēju
lielvalsts!
Pateicamies par atbalstu Latvijas Hokeja
federācijai! Kā arī visiem cilvēkiem, kuri palīdzēja ar informāciju un foto materiāliem,
lai žurnāls taptu interesants un krāsains!
Paldies cilvēkiem Baltkrievijā, kuri palīdzēja
tapt žurnālam, un arī tiem, kuri vismaz nelika nepārvaramus šķēršļus...
Tiekamies Minskā un svinēsim hokeja svētkus kopā!
Par lielu Latviju un skaistām uzvarām!
Ludmila Glazunova

Pasaules Pazinēja vāku šogad rotā divas personības, kuras
nebūt nav izvēlētas nejauši. Diāna Kubasova, viena no pasaules
skaistākajām sievietēm, baltkrievu tautas tērpā jūtas visai labi,
jo viņas dzīslās rit baltkrievu asinis – tēva senči nākuši tieši no
šīs zemes, turklāt viņas radinieki joprojām dzīvo Minskas apkaimē. Savukārt Kaspars Zaviļeiskis ir erudīts hokeja zinātājs –
vairāk taktiskais hokeja vērotājs, nevis skaļā fanu pūļa pārstāvis.
Izņēmums ir vienīgi viņa aizraušanās ar zemāko pasaules hokeja
čempionāta divīziju spēļu apmeklēšanu tik eksotiskās
valstīs kā Bulgārija, Turcija, Spānija…
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Baltkrievu un latviešu skaistums
Ja mēs uzskaitītu visus Diānas Kubasovas titulus skaistumkonkursos, diezin vai Pasaules
Pazinēja apjoms būtu pietiekams. Taču nevaram nepieminēt, ka viņa ir žilbinājusi gan
žūriju, gan skatītājus daudzos starptautiskos
skaistumkonkursos. Viens no tiem pērn norisinājās Minskā – Miss Supranational, kur Diāna
tika atzīta par vienu no skaistākajam pasaules
sievietēm. Taču pašai modelei un skaistulei šī
bija vienreizēja iespēja iepazīt sava tēva senču
takas. ”Baltkrievija ir skaista. Īpaši brīnišķīgas
ir pilis – fantastiskas!” pēc viesošanās Baltkrievijā atzīst Diāna. Viņa iesaka visiem iepazīt
Baltkrievijas skaistumu, vēstures līkločus un
izprast tautu. Varbūt tieši tāpēc, ka pati iepazinusi Baltkrieviju un viņas dzīslās rit baltkrievu
asinis, Diānai tik labi piedien košais baltkrievu
tautas tērps.
Lai arī pa pusei baltkrieviete, Diāna tomēr
vairāk ir latviete – draugi latvieši, mācījusies
latviešu skolā, nesusi Latvijas vārdu pasaulē.
Protams, tādēļ hokeja čempionāta laikā viņa
īkšķus turēs par Latvijas, nevis par Baltkrievijas

izlasi! Tiesa gan, nevis Minsk Arena tribīnēs, bet
pie TV ekrāna. Jo kādam taču mūsējie ir jāatbalsta arī mājās. Vai kādreiz Diāna dosies uz kādu
no pasaules čempionātiem? Skaistule pasmaida un domīgi teic: ”Kas zina...”
Hokejs kā šaHs
Žurnālistu un dīdžeju Kasparu Zaviļeiski noteikti atceras tie hokeja līdzjutēji, kuri 2007. gadā
dzīvoja līdzi Latvijas hokeja izlasei Maskavā.
Jā, jā, tieši viņš kopā ar grupu Labvēlīgais Tips
rūpējās, lai faniem arī ārpus arēnas būtu jautri!
Tieši no Maskavas arī saglabājies šis fanu krekls
ar zīmīgo uzrakstu DJ Ripa.

Šis un gadu iepriekš Latvijā notikušais gan
ir vienīgie elites divīzijas čempionāti, kurus
Kaspars skatījies klātienē, bet, kā jau minēts
ievadā, nebūt ne vienīgie pasaules hokeja
čempionāti vispār! Zaviļeiskis jau piecus gadus
kopā ar domubiedriem dodas uz zemāko divīziju čempionātiem, lai fanotu, piemēram, par
Mongolijas izlasi. Šogad plānā doties uz Spāniju, Basku zemi, lai atbalstītu Meksikas hokeja
izlasi. Nu jau šī latviešu kustība, kas atbalsta
hokeja pastarīšus, ir izaugusi diezgan liela –
Kaspars stāsta, ka uz Spāniju dosies apmēram
desmit fani no mūsu valsts.
Vai tad latviešu hokejs nemaz šo radošo perso-

nību neinteresē? Interesē gan. ”Mani vairāk aizrauj tas, kas notiek uz treneru soliņa. Es hokeju
skatos no taktiskā viedokļa, kā šahu. Iesēžos
pufā un ļoti uzmanīgi skatos lielā TV ekrānā, kur
viss redzams kā uz delnas,” atklāj Kaspars. Kā
viņš pats sapratis jau Maskavā, tad skatīšanās
no fanu tribīnēm tomēr mazliet traucē uztvert
pašu spēles gaitu. Tādēļ arī šogad, kad fanu tūkstoši pulcēsies Minsk Arena, Kaspars iekārtosies
pie TV ekrāna, un tad pēc čempionāta jau no
taktiskā viedokļa varēs vērtēt, kas izdarīts pareizi, kas šķērsām. Mēs jau ceram, ka šķērsām
nebūs nekas – braucam taču pēc uzvarām un
lieliskas hokeja svētku atmosfēras!
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MINSKA
– TuVA, BET SAMēRā PASVEšA

miNSKa
∞Pirmoreiz pieminēta vēstures hronikās – 1067. gadā
∞Iedzīvotāju skaits – 1 920 000 cilvēku
(2013. gadā, ieskaitot priekšpilsētas)
∞Administratīvais iedalījums – deviņi rajoni
Noderīgas interneta mājaslapas:
Pilsētas oficiālā ziņu vietne – http://minsk.gov.by/ru/
Plašāka informācija par Minskas vēsturi –
http://minsk-old-new.com/minsk-2610-ru.htm
Ievērības cienīgas apskates vietas –
http://www.minskinfo.com/ru/info/sights
Pilsētas muzeji – http://www.chatoff.by/minsk/museums-galleries/
Minskas naktsklubi – http://www.relax.by/cat/ent/clubs/
Vietas, kur meklēt ko neparastu – http://34mag.net/post/minsk/

Vislabākais skats uz pilsētas dzīvi paveras no Rātslaukuma.

Neatkarības laukums – plašs un skaists. Minskieši šurp dodas bieži, jo...
pazemē slēpjas liels iepirkšanās centrs.

Lai gan Baltkrievija ir mūsu kaimiņvalsts un tās galvaspilsēta Minska no sirmās Rīgas atrodas
tuvāk par pustūkstoti kilometru, daudzi ceļotāji to par interesantu uzskata tikai nostalģijas
pēc – lai mazliet pavīpsnātu par mūspusē vien ļaužu atmiņās palikušajiem sociālisma laikiem.
Plaši izplatītais stereotips vēsta, ka Minskā nav ko redzēt, jo tā no jauna uzbūvēta pēc
Otrā pasaules kara, turklāt pat zemās cenas tikai daļēji kompensē neērtības, kas saistītas ar
vietējās apkalpošanas kultūras īpatnībām, attieksmi pret bagātajiem ārzemniekiem un viņu
maciņiem, kā arī ķēpīgo vīzu kārtošanas un robežu šķērsošanas procedūru. Tomēr hokeja čempionāts ir laba iespēja, lai uz šo pilsētu paraudzītos, tā sakot, svaigu aci – bez aizspriedumiem.
Dievmātes paspārnē
Minska, gluži tāpat kā visa Baltkrievija, spēj izraisīt izbrīnu ar to,
ka tajā pavisam mierīgi (vismaz šķietami) līdzās sadzīvo nesavienojamas lietas. Nesmejieties, bet šajā valstī joprojām pastāv
gan kolhozi, gan arī prakse skolēnus, augstskolu studentus,
mācībspēkus un pat valsts iestāžu kalpotājus rudeņos deleģēt
uz kārtējo episko cīņu par ražu, proti, kartupeļu novākšanu.
Baltkrievijas darba kolektīvos joprojām ir speciāli ļaudis, kuru
uzdevums ir mazāk saprotošajiem un apzinīgajiem kolēģiem
izskaidrot partijas un valdības ģenerāllīniju jeb prezidenta Aleksandra Lukašenko lēmumus, turklāt par šo lēmumu pareizību
pieņemts burkšķēt vien virtuvēs, nevis publiski. Baltkrievijas
pilsētās un sādžās joprojām goda vietā dirn pieminekļi 1917.
gada Krievijas apvērsuma vadonim Vladimiram Iļjičam Ļeņinam, viņa vārds joprojām iemūžināts ielu nosaukumos.
Tajā pašā laikā Minska ir teju vai pārbāzta ar iecienītiem naktsklubiem, baltkrievu jaunieši var nezināt, ko nozīmē Ivanovas
tekstils, bet skaidri zina, kāda vērtība ir Gucci vai Dolce&Gabbana (kaut vai ķīniešu ražojuma), savukārt katrā baltkrievā, kurš
tiekas ar sev nepazīstamu ārzemnieku, parādās spilgti izteikts
uzņēmēja talants, kas paģēr noplēst no biezā viesa pēc iespējas vairāk, turklāt, ieteicams, dolāros vai eiro – ne jau vietējos
zaičikos. Paraugu šajā ziņā sniedz pats prezidents, kuram ir savdabīga izpratne par privātīpašumu un uzņēmējdarbību. Formāli
tā, protams, nav aizliegta, taču katram biznesmenim jāatceras,
ka viņa primārais uzdevums ir nevis savu, bet valsts interešu
ievērošana.
4 PasaulesPazinējs

Visa šī sirreālisma kvintesence, šķiet, ir Minskas ģerbonis. Kā
jūs domājat, kas tajā attēlots? Atceroties to, ka Baltkrievijas
oficiālais karogs joprojām ir tas pats vecais un mūsu izpratnē
nelabais Baltkrievijas PSR sarkanais karogs ar zaļajiem ornamentiem, varētu domāt, ka Minskas ģerbonī noteikti būs sirpis
un āmurs, varbūt arī traktors Belarusj vai pasaulē patiešām
augsti vērtētais milzīgais karjeru pašizgāzējs BelAZ. Bet nekā –
Minskas ģerbonī redzams Dievmātes Marijas Augšāmcelšanās
brīdis! Leģenda vēsta, ka savulaik svētbilde jeb ikona ar šādu
attēlu pa Svislačas upes straumi atpeldējusi no pašas Kijevas,
kura piedzīvojusi kārtējo tatāru karotāju iebrukumu, bet vietā,
kur svētbilde piestājusi krastā, uzbūvēta pirmā baznīca Minskā.
1591. gadā, kad Minska, gluži tāpat kā lielākā daļa pašreizējās
Baltkrievijas teritorijas, atradās poļu un lietuviešu ūnijas jeb
Žečpospoļitas sastāvā, ikonas attēlu apstiprināja par pilsētas
ģerboni.
sagrauta un augšāmcēlusies
Tas, ka Minskā ir patiešām maz arhitektūras pieminekļu, gan ir
fakts, tomēr ne jau tikai Otrais pasaules karš (Baltkrievijā, tāpat
kā Krievijā, to ierasts saukt par Lielo Tēvijas karu) pie tā vainojams. Minskas ģeogrāfiskais novietojums, atrašanas svarīgu
tirdzniecības ceļu krustpunktos, allaž padarījis to par kārdinošu
mērķi dažādiem iekarotājiem. Zīmīgi, ka pirmo reizi šīs pilsētas
nosaukums minēts Teiksmā par Igora kauju, kas vēsta par 1067.
gadā notikušo bruņoto konfliktu starp Kijevas un Polockas kņaziem – abu karadraudzes nikni cīnījušās, lai iegūtu kontroli pār

Vecpilsēta jeb Тро́ицкое предме́стье nav radusies pirms
daudziem gadsimtiem, nebūt nē! Īstā Minska tika nopostīta kara
laika, un pilsēta ir uzcelta no jauna. Taču kā tad padomju laikā varēja
iztikt bez vecpilsētas? Un tā tika pieņemts lēmums uzcelt savu vecpilsētu... Senatnes auras te gan nav, toties var bez raizēm pastaigāties, paelpot svaigo gaisu, iepirkties suvenīru veikaliņos vai pasēdēt
kādā restorāniņā.
Jau vairāk nekā gadu Minsku rotā Pasaules čempionāta reklāmas. Tā
ka minskieši pie čempionāta uzskates materiāliem jau būs pieraduši.
Minskas centrā, Oktobra laukumā atrodas tā saucamais nulles
punkts! Ja, protams, netīšām nepaiet garām šai visai necilajai piramīdai, bet laikus to pamana, tad var redzēt, cik kilometru no Minskas
centra ir līdz Rīgai, Viļņai un citām lielām un ievērojamām pilsētam.
Līdz Rīgai - nieka 474 kilometri.
Minsku. Tā ikkreiz, kad Eiropas austrumu pusē uzliesmoja kārtējie konflikti, kuros bija iesaistīti krievi, poļi, lietuvieši, zviedri vai
vācieši, cieta arī Minskas iedzīvotāji, no kuriem atkal un atkal
piedzina lielas kontribūcijas par labu uzvarētājiem. Nerunāsim
nemaz par Napoleona Bonaparta karagājienu uz austrumiem
un abiem pasaules kariem – protams, arī tad Minska trāpījās
interventu, bet vēlāk arī atbrīvotāju ceļā.
Baltkrievu vēsturnieki aplēsuši, ka dažādu karu laikā Minska
faktiski pilnīgi nopostīta un no jauna uzbūvēta vismaz septiņas
reizes. Starp citu, mīts, ka tās pašreizējais plānojums (plaši, taisni prospekti un ielas, vērienīgi kvartāli, gluži kā vienstāva Amerikā) ir sociālisma mantojums, īsti neatbilst patiesībai – līdzīgas
aprises Minska ieguvusi jau XIX gadsimtā un šajā ziņā ievērojami atšķiras gan no vācu gaumē celtām pilsētām ar samudžinātu
vecpilsētas ieliņu tīklojumu, gan tādām metropolēm kā Maskava vai Parīze, kas celtas, ievērojot radiālo principu.
Spriežot pēc izskata, viena no senākajām Minskas ēkām ir vecais Rātsnams, taču šis izskats ir mānīgs. Jā, šeit pašā XVII gadsimta sākumā tiešām uzbūvēts koka Rātsnams, kas tolaik atradies Minskas pašā sirdī, bet pašlaik redzamā ēka ir jaunbūve,

kuras celtniecība pabeigta vien šā gadsimta sākumā. Tomēr to ir
vērts aplūkot ne tikai no ielas, bet arī ieiet iekšā – ēkā izvietota
Minskas vēstures muzeja ekspozīcija. Cita starpā šeit iespējams
uzzināt, ka paši baltkrievi savu galvaspilsētu ilgi dēvējuši par
Mensku (līdzīgi sauc vienu no sešām nelielajām upītēm, kas
tek cauri pilsētas teritorijai) un oficiāli tā pārdēvēta tikai 1939.
gadā. Starp citu, pagājuša gadsimta 30. gados PSRS varas gaiteņos pavisam nopietni apspriests jautājums par Baltkrievijas
PSR galvaspilsētas statusa atņemšanu Minskai un piešķiršanu
Gomeļai. Šo diskusiju iemesls bijis drošības jautājums, jo tolaik
PSRS un Polijas robeža atradās tikai aptuveni 20 kilometrus no
Minskas. Pārējā pašreizējās Baltkrievijas teritorija jeb Rietumbaltkrievija padomju valstij tika pievienota tikai pēc Otrā pasaules kara sākšanās, kad PSRS un nacistiskā Vācija kārtējo reizi
iznīcināja Polijas valstiskumu un sadalīja šo valsti.
Jā, un vēl dažas, iespējams, noderīgas vēsturiskas atkāpes. Balti
sarkani baltais karogs, kas pēc PSRS sabrukuma kādu laiku bija
neatkarīgās Baltkrievijas karogs, pašlaik uzskatāms par vietējās politiskās opozīcijas firmas zīmi un izraisa nervozu reakciju
amatpersonu vidū. Jāteic, ka tā vēsture ir samērā miglaina, jo
zem šā karoga 1918. gada marta nogalē tika proklamēta Baltkrievijas Tautas republika, kuras pastāvēšana bija īsa (tikai līdz
decembrim) un pretrunu pilna. Šī tā saucamā valsts pastāvēja
Vācijas impērijas okupācijas un regulāras karadarbības apstākļos. Nākamo trīs gadu laikā pāri Baltkrievijai vēlās te Sarkanās

armijas karotāji, te vācieši, te poļu karaspēks, te lietuviešu armijas daļas, te vienkārši bandītiski grupējumi, kuru galvenais
mērķis bija laupīšana. 1920. gadā virsroku Baltkrievijas austrumu daļā guva boļševiki, un tas arī noteica tālāko tās attīstības
ceļu – PSRS ietvaros. Par padomju laiku baltkrieviem ir dalītas
jūtas. No vienas puses, viņiem nācies piedzīvot piespiedu rusifikāciju un kolektivizāciju, samērā dievbijīgajiem iedzīvotājiem
lielu šoku izraisīja arī boļševiku cīņa pret reliģiju. Taču, no otras
puses, to visu atsver PSRS ieguldījums uzvarā par nacistisko
Vāciju, jo partizānu kara pārņemtajai Baltkrievijai tas patiešām
bija dzīvības un nāves jautājums. Tādēļ neiedomājieties, esot
Baltkrievijā apšaubīt padomju atbrīvotāju lomu – jūs vienkārši
nesapratīs. Tomēr no jau pieminētās rusifikācijas baltkrievi izmisīgi cenšas tikt vaļā – pat neraugoties uz to, ka valsts augstākās amatpersonas regulāri uzstājas krievu valodā, tās pieprasa,
lai valsti sauktu nevis par Белоруссия, kā padomju laikā, bet
gan par Беларусь.
Sava GaiSmaS pilS
Savas virtuālās ekskursijas laikā mēs palikām pie Rātsnama.
Pavisam netālu no tā ir viena no nedaudzajām autentiskajām
arhitektūras vērtībām – Dievmātes katedrāle, kas celta laikā
no 1700. līdz 1710. gadam. Padomju gados, atbilstoši tā laika
noliedzošajai attieksmei pret reliģiju un kulta celtnēm, katedrālē bija ierīkots Fizkultūriešu nams, bet vēlāk to atdeva katoļu
baznīcai. Lai jūs nemulsina – vēsturisku iemeslu dēļ daudzi
baltkrievi, kuri lielākoties runā krieviski, ir nevis pareizticīgie,
bet gan katoļi. Galu galā šajā teritorijā allaž bijusi spēcīga poļu

un lietuviešu ietekme.
Brīvības laukums faktiski uz pusēm dala to Minskas daļu, kur
vēl saglabājusies senlaiku apbūve. Paši minskieši to sauc par
Augšpilsētu (Верхний город). No XVI gadsimta vidus līdz pat
pagājušā gadsimta 40. gadiem tieši šeit kūsāja pilsētas sabiedriskā dzīve, Augšpilsētā saglabājušās ēkas, kurās acīmredzami
dzīvojuši augstākie garīdzniecības pārstāvji, turīgi tirgotāji, citi
ļaudis no sabiedrības augstākajiem slāņiem. Melš, ka Augšpilsētas pazemē esot vērienīgas katakombas, tomēr to esamību
varas iestādes allaž apstrīdējušas – sākumā apgalvojot, ka visas
pazemes ejas aizbērtas pēc Otrā pasaules kara kaujām, pēc tam
paziņojot, ka beidzamās ejas likvidētas, kad pagājušā gadsimta
70.-80. gados Minskā būvēja metro.
Metro ir viens no lielākajiem sociālisma laika sasniegumiem,
kuram pateicoties Minskas iedzīvotājiem pašlaik nedraud tik
lieli sastrēgumi, kā, piemēram, maskaviešiem. Pat neraugoties uz to, ka pilsētā ir tikai divas metro līnijas (28 stacijas), tas
ievērojami atvieglo satiksmi. Leģenda vēsta, ka toreizējās Baltkrievijas PSR vadītāji esot nopietni viltojuši statistikas datus, lai
Maskavas priekšniekiem pierādītu, ka metro Minskai patiešām
nepieciešams – saskaņā ar padomju standartiem, uz to varēja
pretendēt tikai pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits nebija mazāks
par miljonu. Ja jau pieminam padomju laika mantojumu, noteikti novērtējiet Josifa Langbarda projektētās valdības ēkas
apmērus – tā ir patiesi grandioza celtne, pēc kuras uzcelšanas
pagājušā gadsimta 30. gados Minskas jaunais centrs sāka veidoties ap Ļeņina laukumu. Tagad tas oficiāli pārdēvēts par Neatkarības laukumu, tomēr no metro stacijas nosaukuma Ļeņina
vārds nekur nav pazudis. Uz atmiņām par padomiju un tolaik
ierasto arhitektūru vedina arī turpat esošais lielveikals ar nosaukumu Valsts universālveikals (ГУМ) – protams, ne tik milzīgs kā
tā vārdabrālis Maskavā, bet tāpat gana iespaidīgs, kā arī Operas
un baleta teātris.
Viens no iespaidīgākajiem Minskas galvaspilsētas pieminekļiem ir 38 metrus augstais no granīta darinātais Uzvaras obelisks, kas atrodas tāda paša nosaukuma laukumā. Tas, protams,
celts par godu PSRS uzvarai Otrajā pasaules karā. Ja meklējat
ko savdabīgāku, dodieties uz Oktobra laukumu, kur uzbūvēta
neliela piramīda, kas simbolizē Baltkrievijas nulles kilometru,
proti, iespējams uzzināt, kurā virzienā un cik tālu atrodas dažnedažādas valsts apdzīvotās vietas. Tikai ielāgojiet, ka piramīda
patiešām ir neliela, nepilnu pusmetru augsta un vakara tumsas
un uzvaras eiforijas iespaidā tajā pavisam vienkārši var ietriekties un satraumēt kāju.
Grēks būtu vismaz no malas neaplūkot 2006. gadā pabeigto
Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas ēku – vismaz, lai salīdzinātu ar Rīgas Gaismas pili. Tikai jāaizrāda, ka baltkrieviem tā
arī nemaz nenāca tik viegli. Ēkas projekts tika izstrādāts vēl
pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, bet 1989. gadā uzvarēja Vissavienības arhitektu konkursā, taču celtniecību izdevās uzsākt
tikai 2002. gadā. Cik tā izmaksāja? Atbildēsim diplomātiski –
Baltkrievijā šādus jautājumus nav pieņemts uzdot.
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Konsulārā informācija
Lai katrs līdzjutējs, kurš dosies uz
Pasaules čempionātu hokejā Minskā,
justos droši un ērti, kā arī vienmēr
varētu tikt pie ceļošanas
dokumentiem, talkā nāk
Latvijas vēstniecība Baltkrievijā.
Ceļošanai nepieciešamie dokumenti
Biļete uz PČ hokejā spēlēm vai spēli dod iespēju hokeja
līdzjutējiem ieceļot un uzturēties Baltkrievijā bez vīzas
laika posmā no 25. aprīļa līdz 31. maijam.
Pavadošajām personām, kurām nav biļešu uz hokeja
čempionāta spēlēm (tostarp bērniem), ir jāsaņem ieceļošanas vīza Baltkrievijas pārstāvniecībā Latvijā. Personām, kuras dodas uz Minsku tranzītā caur Krievijas
Federāciju, ir jābūt Krievijas Federācijas tranzītvīzai.
Dokumenti, kas jāuzrāda, šķērsojot Baltkrievijas robežu čempionāta laikā:
- derīga pase;
- biļete uz čempionātu;
- vēlama ceļojuma apdrošināšanas polise.
Lai mazinātu rindas un atvieglotu automašīnu plūsmu
pāri robežai no Latvijas, Lietuvas un Polijas, līdzjutēji,
kuri Baltkrievijā ieceļos ar savu automašīnu, varēs robežu šķērsot paātrināti, izmatojot atsevišķu joslu.
Kā rīkoties pases nozaudēšanas vai nozagšanas
gadījumā
Gadījumā, ja personai Baltkrievijā nozudusi vai nozagta pase vai ID karte, jāsazinās ar Latvijas vēstniecību
Baltkrievijā (tālr.: +375 296373822; +375 172847475)
vai Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu ārkārtas situācijām
(+ 371 26337711), lai noformētu pagaidu ceļošanas
dokumentu – atgriešanās apliecību.

Lai saņemtu atgriešanās apliecību, personai:
- jāaizpilda noteiktas formas veidlapa,
- jāiesniedz 2 fotogrāfijas,
- jāsamaksā valsts nodeva EUR 15 apmērā.
Atgriešanās apliecības izsniegšanas process būs ievērojami ātrāks, ja jūsu rīcībā būs zudušās pases kopija
(iesakām pases kopiju neturēt kopā ar pārējiem dokumentiem, varat to iedot, piemēram, draugam), kā arī
citi jūsu personu apliecinoši dokumenti.
Kā rīkoties, ja nozagta nauda
Naudas nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā bez
iztikas līdzekļiem palikusī persona, sazinoties ar radiniekiem vai draugiem Latvijā, var saņemt naudu
ar Western Union starpniecību (Latvijā Western Union
pārstāv Latvijas Pasts un Hipotēku banka).
Kādos gadījumos Latvijas vēstniecība var paLīdzēt
∞ Gadījumā, ja jums ārvalstīs nozagts vai nozaudēts
ceļošanas dokuments – izsniegt atgriešanās apliecību.
∞ Ja esat svešā zemē palicis bez naudas – palīdzēt sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas jums varētu
sniegt palīdzību un ārkārtas situācijā nodrošināt ar
nepieciešamajiem naudas līdzekļiem.
∞ Ja noticis nelaimes gadījums – informēt par to tuvākos radus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu
kārtošanā saistībā ar notikušo.
∞ Ja esat nonākuši saskarē ar policiju – apmeklēt jūs
ieslodzījumā vietā, kā arī palīdzēt nosūtīt vēstuli radiniekiem vai paziņām.
Kādos gadījumos Latvijas vēstniecība nevar
paLīdzēt
∞ Iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu.
∞ Sniegt juridisku konsultāciju.

∞ Panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai
ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem.
∞ Apmaksāt jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus
rēķinus.
∞ Kārtot jums nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar tūrisma organizācijas, aviosabiedrību, banku vai
citu iestāžu darbības jautājumiem.
∞ Sameklēt jums apmešanās vietu.

TRIOBET UN HOKEJS
IR NEŠĶIRAMI!

Svarīgi tālruņu numuri ārkārtas
situācijās

Pirmā palīdzība ārkārtas situācijā Baltkrievijā –112
Latvijas vēstniecība Minskā
Adrese: Doroševiča iela 6a
Tālrunis: + 375 172847475 (uzziņu telefons konsulārajiem jautājumiem no 14.00 līdz 17.00)
+ 375 2849997
+ 375 296373822 (ārkārtas situāciju telefons)
Fakss: + 375 172847494
+ 375 172847334 (konsulārie jautājumi)
Vēstniecības mājaslapa: www.mfa.gov.lv/lv/belarus/
Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments
rīgā
Adrese: Elizabetes iela 57
Tālrunis: 8000 5905 – bezmaksas informatīvs tālrunis
ceļotājiem
(+371) 67 015 905 – zvaniem no ārvalstīm
(+371) 67 016 364
(+371) 26 33 77 11 – ārkārtas situācijas diennakts
dežūrtālrunis (nāves gadījumi, smagas saslimšanas,
katastrofas u.tml.)
Fakss: + 371 67 82 82 74
E-pasts: mfa.cdep@mfa.gov.lv

Muitas ierobežojumi
Beidzamajos gados, kad hokeja čempionāti norisinājās Eiropas Savienības valstīs, neviens
par to, ko un cik daudz drīkst ievest valstī un pēc tam kā suvenīrus vest mājās, lieki galvu
nelauzīja – pie ES noteikumiem un Briseles direktīvām bija pierasts. Šoreiz čempionāts
notiek valstī, kas nav ES sastāvā, tāpēc dažādu aizliegumu un ierobežojumu saraksts ir tik
plašs, ka viss nemaz Pasaules Pazinējā neietilptu. Mēģināsim īsi izstāstīt, ko tiešām nedrīkst
ņemt līdzi uz Baltkrieviju un ko nedrīkst vest mājās.
Ko nedrīKSt ieveSt BaLtKrievijĀ
Dodoties uz Minsku, lielie naudas iekrājumi jāatstāj mājās –
valstī drīkst ievest skaidras naudas summu, kas, pārrēķinot
ASV dolāros, nepārsniedz 10 000 zaļo. Savukārt bagāžas
svars nedrīkst pārsniegt 50 kg uz cilvēku. Baltkrievijā drīkst
ievest ne vairāk kā 3 litrus alkohola un 10 paciņas cigarešu, un arī šo daudzumu drīkst ievest tikai personas,
kas sasniegušas 18 gadu vecumu – patiesību sakot, jocīgs noteikums, jo šajā valstī minētie labumi maksā lētāk
nekā Latvijā. Protams, kategoriski aizliegts ievest ieročus,
narkotikas, augu valsts produktus, sēklas. Ierobežojumi ir
dzīvnieku pārvadājumiem, taču mēs ceram, ka hokeja fani
savus mājas mīluļus – suņus, kaķus, pitonus un krokodilus – tomēr atstās mājās.
Visai nopietni jāpievērš uzmanība, lai somā netīšām ne6 PasaulesPazinējs

gadītos kāds pornogrāfiska vai aģitācijas rakstura drukāts,
vizualizēts vai audio materiāls. Tāpat ārpus likuma Baltkrievijā ir visi priekšmeti, uz kuriem nodrukāts vai izšūts
kāds nacistiskais simbols – pirms izbraukšanas nenāktu
par skādi rūpīgi pārbaudīt fanu atribūtiku, vai uz tās nav
kāds dažādi interpretējams raksts...
Par pārtikas precēm ierobežojumu nav, bet vienmēr jāseko
līdzi aktuālajai informācijai – mazums, kur plosās kāda
sērga, kuras dēļ var nākties šķirties no mīļotā zīmola desas
luņķa vai biezpiena sieriņa.
Plašāka informācija: http://www.gtk.gov.by
Ko nedrīKSt ieveSt LatvijĀ
Savukārt, iebraucot Latvijā no Baltkrievijas, jauniegādāto
mantu vērtība nedrīkst pārsniegt 300 eiro. Ja braucat pa

sauszemi, tad drīkst ievest 40 cigaretes, 1 litru alkohola,
kas ir stiprāks par 22 grādiem, vai 2 litrus dzērienu, kuros alkohola saturs nepārsniedz 22%. Vēl viena opcija ir
ievest četrus litrus negāzētā vīna un 16 litrus alus. Jāatceras, ka šo daudzumu drīkst ievest personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.
Degvielu drīkst ievest tikai tik, cik benzīna tvertnē, un
papildus nieka 10 litrus kanniņā.
Personīgajā bagāžā nekomerciālā nolūkā drīkst ievest
pārtikas preces, kas nesatur dzīvnieku izcelsmes produktus (gaļu, pienu un tā produktus), ja to kopējais svars
nepārsniedz 10 kg. Tas nozīmē, ka pāris kilogramu lētā
cukura ievest drīkst, bet desas luņķi un speķi būs vien
jānotiesā turpat Baltkrievijā.
Vērsīsim uzmanību uz to, ka, atšķirībā no baltkrievu kolēģiem, Latvijas robežsargi un muitnieki diezgan skrupulozi ievēro pārtikas ievešanas aizliegumu, jo vairāk tāpēc,
ka arī no Baltkrievijas puses uzglūnot Āfrikas cūku mēris.
Tādēļ nebūs nekāds pārsteigums, ja uz robežas konfiscēs
pat atceļam sasmērētās desmaizes – šāda ekspropriācija
atbilst likuma burtam.
plašāka informācija:
http://www.vid.gov.lv muitas sadaļā.

PASAULES KLASES HOKEJA SPĒLES
MINSKĀ NO 09.05.2014.
DUBULTO AZARTU!

Minsk ArenA

Minsk Arena:
15 086 skatītāju vietas
10 biļešu kategorijas
48 tualetes ∞ 54 garderobes
mājaslapa: www.minskarena.by
adrese: пр. Победителей, 111, Minsk, Belarus

Vēl pērn pavasarī skats uz jaunceļamo Čižovkas arēnu bija šāds.
Kad būsim Minskā maijā, acīm noteikti pavērsies daudz tīkamāka aina,
jo arēna svinīgi tika atklāta pagājušā gada nogalē.

būvēta Pēc ukaza

Kad visas gaismas nodzisušas, arēna no iekšpuses,
raugoties no augšējiem sektoriem, izskatās šādi.

Minsk Arena ir gana iespaidīga celtne – par to izbraukuma spēlēs pret
minskiešiem jau pārliecinājušies Dinamo Rīga līdzjutēji.

Lai gan sākotnēji čempionāta organizētāji teicās, ka mēģinās panākt, lai Latvijas valstsvienība
nespēlētu pret mājiniekiem un Krievijas izlasi, un tad mūsējie spēles aizvadītu jaunceļamajā
Čižovkas arēnā, tomēr visu noteica rangs, kas Latvijas hokejistus nosūtīja tieši pret
nevēlamajiem pretiniekiem. Tādējādi mūsu komanda septiņas spēles aizvadīs milzīgajā
Minsk Arena, kas baltkrievu mēlē tieši tā arī saucas – Мінск Арэна. Milzīgajā, jo oficiāli tajā
var ietilpt 15 086 skatītāji, lai gan reiz, kad Minskā notika pasaules čempionāts daiļslidošanā
junioriem, skatītāju rekordskaits bija 17 100 cilvēku!
AtklāšAnA Ar ZvAigžņu spēli
Uzreiz gan jāatzīst, ka Minsk Arena nav vienkārša ledus arēna,
kas vajadzības gadījumā var pārtapt par zvaigžņu koncertu

vietu, festivālu mājvietu un uzņemt citus izklaidējošus un izglītojošus pasākumus. Minsk Arena ir vesels komplekss, kurā
ledus arēna ir tikai viena no sastāvdaļām. Proti, bez arēnas tur

Biļetes uz Latvijas izlases spēlēm
Uz šo čempionātu orgkomiteja ir sarūpējusi pārsteigumu – desmit biļešu kategorijas un dažādas cenas! Tas nozīmē, ka finansiāli
spēles skatīties var atļauties katrs – pat tādi ļaudis, kuriem algas nav ar četrciparu skaitli rakstāmas.
Biļetes var iegādāties interneta vietnē ticketpro.by. Taču tad jārēķinās, ka būs stipri vien lielākas klapatas tikt pie naktsmītnēm.
Savukārt tiem, kas vēlas iegādāties biļetes kopā ar naktsmītnēm, jābūt gataviem, ka Fanu ciemata iemītniekiem un tiem, kuri izvēlēsies 3* viesnīcas, tiek piedāvātas biļešu kategorijās, sākot no ceturtās. Savukārt tiem, kuri vēlas skatīties hokeju no vislabākajām
vietām, jādzīvo 4* un 5* viesnīcās, kas ir ļoti dārgas.
Biļešu cenas EUR
kategorija
Visas 7 Latvijas spēles
Somija – Latvija
Vācija – Latvija
Kazahstāna – Latvija
ASV – Latvija
Latvija – Krievija
Latvija – Baltkrievija
Latvija – Šveice

1
289
51
45
51
51
56
56
51

2
257
45
40
45
45
51
51
45

3
226
40
35
40
40
45
45
40

4
194
35
30
35
35
40
40
35

5
163
30
24
30
30
35
35
30

6
131
24
19
24
24
30
30
24

7
100
19
14
19
19
24
24
19

Papildu informācija par biļetēm un to iegādi –

8
71
13
11
13
13
19
19
13

9
51
11
9
11
11
14
14
11

10
43
9
9
9
9
11
11
9

ilze.jakovleva@travelart.lv, edvins@travelart.lv vai arī zvanot pa tālruni 27717555.
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vēl ir atsevišķs velodroms, kurā var sapulcināt ap 2000 skatītāju, ir arī ātrslidošanas stadions ar 3000 skatītāju vietām.
Viss Baltkrievijā notiek pēc prezidenta ukaza jeb rīkojuma, un
arī Minsk Arena tapšana nebija izņēmums. Tālajā 2005. gadā
valsts prezidents Aleksandrs Grigorjevičs Lukašenko parakstīja
pavēli par kompleksa celtniecību, un jau 2006. gadā (tieši tad,
kad Rīgā notika pasaules čempionāts hokejā) sākās celtniecības darbi. Turklāt gana plaši, jo kopumā būvniecībā tika iesaistīti ap 2000 cilvēku. Pirmā hokeja spēle testa režīmā jaunuzceltajā arēnā notika 2009. gada 26. decembrī, pulcinot 15 000
skatītāju, taču svinīgā atklāšana tika sarīkota 2010. gada
30. janvārī, kad Minskā norisinājās no mārketinga viedokļa
vērienīgākais tā gada Kontinentālās Hokeja līgas (KHL) pasā-

kums – Zvaigžņu spēle. Togad komandu kapteiņi bija Jaromirs
Jāgrs un Aleksejs Jašins, bet vietējā prese, protams, vairāk uzsvēra citas zvaigznes klātbūtni arēnā – A.G. Lukašenko.
Bez hokeja zvaigznēm Minsk Arena jau pārbaudījuši arī tādi
grandi kā Rammstein, Scorpions, sers Eltons Džons, Stings,
Džo Kokers, Hosē Karerass, Šakira. Bet krievu mūzikas mīļotāji
noteikti var prasīt viedokli par šo salīdzinoši jauno arēnu Grigorijam Lepsam vai Stasam Mihailovam. Sporta cienītājus gan
vairāk noteikti interesē sportisti, nevis mūziķi. Protams, Minsk
Arena vispirms ir KHL kluba Динамо Минск mājvieta, taču šo
arēnu par mājām sauc arī basketbola klubs Цмоки-Минск,
tur risinās ne tikai KHL spēles, bet arī svarīgi basketbola mači,
daiļslidošanas turnīri un citi nozīmīgi sporta pasākumi.

Par tikšanu no augšējiem sektoriem uz
apakšējiem varam aizmirst – pat KHL
spēļu laikā tāda staigāšana netika pieļauta, uz sektoriem ved dažādas ieejas.
Te gan varētu nospēlēt vēl viens faktors –
nav jābūt pareģim, lai pateiktu, ka brīvu
vietu arēnās, visticamāk, nebūs pat tad, ja
spēlēs kāda baltkrieviem neinteresējoša
komanda. Galu galā hokejs ir Baltkrievijas
nacionālais sporta veids, prezidenta vaļasprieks, tādēļ tiks darīts viss, lai čempionāts Minskā pārspētu visus apmeklētības
rekordus. Kā tas tiks panākts, tas jau ir cits
jautājums.
Par alutiņa pieejamību čempionāta laikā vēl pāragri runāt,
taču KHL spēļu laikā to iespējams baudīt par saprātīgu cenu.
Ļoti ticams, ka čempionāta dienās kausiņš vai, pareizāk sakot,
plastmasas glāze varētu maksāt dārgāk par vienu eiro, kā tas ir

KHL maču laikā, taču tās ir tikai prognozes.
Ar tualetēm arī nevajadzētu būt nekādām problēmām – vismaz teorētiski. Arēnā ir 48 tualetes, no kurām 36 paredzētas
vīriešiem un 12 sievietēm. Protams, ja visi vienlaikus metīsies
kārtot dabiskās vajadzības, bez rindām neiztikt – matemātiski
viens sanitārais mezgls ir paredzēts vidēji 312 cilvēkiem...
Ja maijā būs gana auksti un ļaudis sildīsies vējjakās, savas
durvis gatavas vērt 54 garderobes, kas ierīkotas arēnā, bet pēc
pasākuma beigām absolūti visi skatītāji spēs pamest telpas
40 minūšu laikā.
Braucot uz Minsk Arena, jāņem vērā, ka varētu būt sastrēgumi,
turklāt tie veidosies tieši pie pašas arēnas. Tādēļ, ja esat Minskā
ar savu auto, to labāk atstāt pie naktsmītnes un dot priekšroku
sabiedriskajam transportam, kas čempionāta laikā būšot pakārtots līdzjutēju vajadzībām. No pašu pieredzes – braucot uz
izbraukuma spēli, pie arēnas sastrēgumā nostāvējām stundu!
Un tam sekoja vēl labs laiks nervu maitāšanas, kamēr atradām
vietu, kur novietot auto.

Par jumta konstrukcijām ziņo uz Franciju
Paši baltkrievi ļoti lepojas ar Minsk Arena, dēvējot to par unikālu, multifunkcionālu inženierijas un tehnikas brīnumu, kurai
analogu neesot visā Baltkrievijā. Starp citu, tas nav nekāds
mazais salīdzinājums, jo, kā vēsta pasaules čempionāta direkcijas menedžeris Pjotrs Rjabuhins, Baltkrievijā līdz čempionāta
sākumam būs uzceltas jau 32 ledus arēnas, no kurām sešas ir
Minskā. Bet nākotnes plānos visā valstī plānots uzcelt kopumā
50 arēnas.
Atgriežoties pie tehnikas brīnumiem, laikam jau jāsāk ar jumta
konstrukciju, kas diemžēl mūsdienu cilvēkos rada vislielākās
bažas. Arēnu sedz jumts, kas būvēts pēc franču tehnoloģijas – pa visu perimetru novilktās vantis tur jumtu, kas, lai gan
būvēts no viegla materiāla, spēj izturēt līdz 120 tonnu smaguma. Burtiski katrā kvadrātcentimetrā ir uzstādīti sensori, un 24
stundas diennaktī tiek veikts monitorings. Ja ir kādas izmaiņas
vanšu spriegumā, informācija uzreiz nonāk gan pie baltkrievu
speciālistiem, gan arī Francijā. Tas rada zināmu drošības sajūtu,
jo diezin vai baltkrievi riskētu ar skatītāju dzīvībām, piemēram,
izdomājot uz jumta veidot dārzu un bruģēt celiņus...
Arī apakšējās tribīnes ir tehnoloģijas brīnums – nospiežot tikai
vienu podziņu, tās transformējas un paslīd zem betona kāpnēm, šādi atbrīvojot papildu vietu arēnas centrālajā daļā. Vēl
baltkrievi lepojas ar tablo – kubu, kurā varēsim vērot spēles
gaitu, reklāmas un gan jau arī kādu animāciju ar bučošanos. Šis
kubs sver 18 tonnas un ir atzīts par smagāko Eiropā.
Praktiska inFormācija Faniem
Lai arī cik skaista un tehnoloģiski brīnišķīga būtu Minsk Arena,
mūs visvairāk interesē citas nianses – cik laba ir redzamība, vai
no lētajām vietām var bez problēmām tikt uz labajām (lasi –
dārgajām), un vai nebūs jāstāv visus pārtraukumus rindā pēc
alus vai uz ķemertiņu. Kā jau parasti, ir gan labas, gan sliktas
ziņas. Redzamība ir gana lieliska pat no pašiem augšējiem
plauktiem – Pasaules Pazinēja komanda pārbaudīja to gan
hokeja spēles laikā, kad Dinamo Rīga spēlēja pret minskiešiem,
gan arī izstaigājot pilnīgi tukšu arēnu. Paši gan nepamanījām,
bet Minskas hokeja fani norādīja, ka šajā arēnā labāk nesēdēt
pie pašiem bortiem, jo, redz, šuves uz aizsargstikliem esot pārāk biezas, lai nodrošinātu perfektu redzamību.
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SumbrS VolatS –

aPburtais
sPēkavīrs
Jau tad, kad kļuva zināms, ka 2014. gada
pasaules čempionāts notiks Minskā, varēja
diezgan droši prognozēt, ka par tā talismanu
izvēlēsies sumbru. Varenais, Amerikas
bizonam radniecīgais ragulops bijis viens no
Baltkrievijas simboliem kopš pagājušā
gadsimta piecdesmitajiem gadiem, kad
Belovežas gāršā selekcionāri sāka atjaunot
gandrīz pilnībā iznīdēto Eiropas sumbru
populāciju. Atlika vien zvēram izvēlēties vārdu
un izdomāt leģendu, lai izskaidrotu, kā viņš
nonācis līdz hokejista karjerai.

Ar to čempionāta rīkotāji veiksmīgi ir tikuši galā, sumbru nosaucot par Volatu. Austrumslāvu mitoloģijā par volatiem dēvē
ar neiedomājamu spēku apveltītus milzīga auguma karotājus.
Tiek uzskatīts, ka tie volati, kuri savulaik krituši kaujās, apbedīti
zem prāviem kapukalniņiem jeb kurgāniem, kurus mēdz saukt
arī par volotovkām. Par milzu spēkavīru eksistenci atgādina arī
vietvārdi – braucot caur Baltkrieviju, sevišķi tās ziemeļaustrumu un centrālo daļu, sastopamas tādas apdzīvotas vietas kā
Voloti, Volotokva utt. Izvēloties talismana vārdu, ņemts vērā,
lai to būtu pietiekami vienkārši izrunāt ārzemniekiem, lai gan
angļu valodas pratējus sumbra vārds mazliet mulsina. Viņiem
tas asociējas ar vārdu volatile (gaistošs, nepastāvīgs), bet dzīvnieks nemaz tik gaistošs neizskatās, viņa izskats liecina – lai nu
ko, bet par sevi pastāvēt viņš pratīs.
Čempionāta rīkotāju apstiprinātā leģenda vēsta, ka arī talismans Volats savulaik bijis varens un taisnīgs karotājs, kurš
aizstāvējis vājos, stājies pretim ienaidniekiem, kuri iebrukuši
dzimtajā zemē. Taču reiz arī viņam nācies ciest sakāvi, kad
dzimtenē iebrucis ar tumsas spēkiem vienošanos noslēgušais
nelietīgais mongoļu hans. Kāpēc par ienaidnieku izvēlēts tieši
mongolis, nav īsti skaidrs – laikam tāpēc, ka Mongolijas izlasei
līdz hokeja elitei vēl tāls ceļš ejams, līdz ar to šīs valsts pārstāvju Minskā nebūs un diplomātisks skandāls neizcelsies. Tātad,
nekrietnais hans pārvērtis spēkavīru par sumbru, turklāt, kad
viņa karaspēku beidzot sakāva gaišie spēki, nodevīgi un gļēvulīgi kritis kaujā, tā arī nepaspējot savu lāstu atcelt. Sumbrs
Volats, veca ieraduma vadīts, turpinājis sargāt dzimtenes robežas, taču dvēselē viņam allaž valdījis nemiers, kūsājusi iekšējā
enerģija, kurai nav atrasts pielietojums. Tā tas turpinājies līdz
brīdim, kad Volats sastapis bērnus, kuri uz aizsalušas upītes
ledus spēlējuši hokeju. Jaunie hokejisti labprāt aicinājuši sumbru savā pulciņā un jau pēc pāris minūtēm Volats sapratis, ka šī
dinamiskā spēlē ir domāta tieši viņam. Drosme, spēks, apķērība un degoša sirds – Volatam piemita tieši tās īpašības, kas
nepieciešamas labam hokejistam, tāpēc nav pārsteigums, ka
kopš debijas uz aizsalušās upītes ledus viņa karjera tikai gājusi
augšup un pašlaik Volats ir pilntiesīgs nacionālās izlases spēlētājs, vēsta leģenda.
Baltkrievijas galvenais hokeja līdzjutējs, prezidents Aleksandrs
Lukašenko paudis gandarījumu par vārda izvēli, sakot, ka tas
esot ļoti solīds. Kādā intervijā prezidents gan nav palaidis
garām iespēju pajokot par sumbra ragiem. “Interesanti, ko tie
simbolizē? Vai tā ir nevajadzīga agresija, vai kaut kāds mājiens
mums, vīriešiem?” retoriski vaicājis valsts galva.
Gluži tāpat kā iepriekšējo čempionātu laikā hokeja arēnās aiz
talismana maskām slēpsies pieredzējušie kanādiešu animatori, tādēļ demonstrēt viņiem svaigi iegūtās baltkrievu valodas
zināšanas vai uzrunāt krieviski nav nekādas jēgas. “Mēs vēlējāmies, lai kanādieši, kas izgatavo kostīmus, atbrauc un apmāca
mūsu māksliniekus, taču viņi sacīja, ka tas esot sarežģīti un kopija vienmēr ir sliktāka par oriģinālu,” stāstījis Baltkrievijas Hokeja federācijas vadītājs Jevgēņijs Vorsins. Toties baltkrieviem
sarunās ar mārketinga kompāniju Infront izdevies nokaulēt
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Ar lidmašīnu – ātri
un dārgi
Ar lidmašīnu no Rīgas līdz Minskai var nokļūt stundas un 10 minūšu laikā. Daudz ātrāk nekā ar autobusu,
automašīnu vai vilcienu. Taču jāteic, ka arī daudz dārgāk.
Zemo cenu aviokompānijas Baltkrievijas tirgū vēl nav ielaistas, un avioreisus starp Rīgu un Minsku nodrošina divas aviokompānijas – mūsu
pašu nacionālā airBaltic un baltkrievu Belavia, turklāt abas ir sadalījušas dienas, tāpēc katru dienu lido tikai viena lidmašīna turp un atpakaļ. Abas
aviokompānijas reisus nodrošina pēcpusdienās, kas nozīmē, ka ērti var pagūt tikai uz vakara spēli vai arī Minskā jāierodas dienu pirms spēles.
Ja vēlamais lidojuma datums iekrīt dienā, kad reisus nodrošina airBaltic, maijā, čempionāta laikā, lētākā atrodamā cena vienā virzienā (žurnāla
sagatavošanas brīdī) ir 134 eiro, turklāt bez bagāžas un ēdināšanas. Savukārt, ja Belavia, tad var atrast biļeti pat par 83 eiro, kur cenā iekļauta arī
20 kg nododamā bagāža.
Minskas starptautiskā lidosta atrodas apmēram 45 kilometru attālumā no galvaspilsētas centra. No lidostas uz to visērtāk nokļūt ar sabiedrisko
transportu. Autobuss nr. 300Э aptuveni stundas laikā par USD 2 pasažierus nogādās Centrālajā autoostā. Taču ļoti iespējams, ka čempionāta laikā
brauciena cena var mainīties, un, kā jau šādos gadījumos ierasts, ne uz lēto pusi.

Ar satiksmes autobusu uz Minsku

Autobusu satiksme no Rīgas uz Minsku ir gana ērta un salīdzinoši arī lēta. Taču jārēķinās, ka autobusi nav no gumijas un, ļoti iespējams, tajā
brīdī, kad vēlēsieties iegādāties biļetes uz autobusu, tie jau būs pārpildīti – proti, biļetes būs beigušās.
Pārvadātājs
Minskpassaziravtotrans
Minskpassaziravtotrans
Minskpassaziravtotrans
Nordeka
Daugavpils Autobusu Parks
Transinesta (Ecolines)
Lux Express
Minskpassaziravtotrans

Maršruts
Rīga–Daugavpils–Minska
Rīga–Grenctāle–Minska
Rīga–Daugavpils–Minska
Rīga–Daugavpils–Minska
Rīga–Daugavpils–Minska
Rīga–Viļņa–Minska
Rīga–Paņeveža–Minska
Rīga–Viļņa–Minska

Rīga–Minska
atiešanas laiks Pienākšanas laiks
07:55
20:15
12:30
22:10
21:20
09:10
21:20
09:10
21:20
09:10
22:15
08:20
22:50
07:30
23:50
09:30

kursēšanas dienas
P O T C Pk S Sv
Sv
PCS
T Sv
Pk
P O T C Pk S Sv
P O T C Pk S Sv
P O T C Pk S Sv

standarta cena
EUR 26,54
EUR 24,34
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 28,54
EUR 30,00
EUR 26,54

Pārvadātājs
Minskpassaziravtotrans
Minskpassaziravtotrans
Lux Express
Minskpassaziravtotrans
Daugavpils Autobusu parks
Nordeka
Minskpassaziravtotrans
Transista (Ecolines)
Lux Express

Maršruts
Minska–Viļņa–Rīga
Minska–Daugavpils–Rīga
Minska–Viļņa–Rīga
Minska–Grenctāle–Rīga
Minska–Daugavpils–Rīga
Minska–Daugavpils–Rīga
Minska–Daugavpils–Rīga
Rīga–Viļņa–Rīga
Rīga–Viļņa–Rīga

Minska–Rīga
atiešanas laiks Pienākšanas laiks
00:30
08:10
09:20
19:30
13:15
07:05
13:15
21:00
22:10
08:00
22:10
08:00
22:10
08:00
22:30
06:15
23:30
06:45

kursēšanas dienas
P O T C Pk S Sv
P O T C Pk S Sv
P T Pk Sv
S
S
PC
T Pk Sv
P O T C Pk S Sv
OCS

standarta cena
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 30,00
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 26,54
EUR 28,54
EUR 30,00

Vēršam uzmanību, ka sarakstam ir tikai informatīvs raksturs – atiešanas un pienākšanas laiki, kā arī cenas var mainīties atkarībā no pārvadātāju
vēlmēm un iespējām.
kostīmu cenu – pieci sumbru kostīmi (pa diviem katrai arēnai
un vēl viens rezervē) tai izmaksās nevis 20 000 Kanādas dolāru
(13 000 eiro), bet uz pusi mazāk.
Atgriežoties pie sumbriem, ir vērts atgādināt, ka savulaik šie
milzeņi dzīvojuši lielākajā daļā Eiropas – no Pirenejiem līdz pat
Anglijai un Skandināvijas dienvidiem. Kopš viduslaikiem tie iznīdēti gan gaļas, gan ādu dēļ, gan tāpēc, ka tikuši uzskatīti par
lielisku trofeju medniekiem. XX gadsimta sākumā sumbri dzīvoja vairs tikai divās izolētās saliņās – Belovežas gāršā un Kaukāzā. Tiek uzskatīts, ka beidzamo Belovežas gāršas sumbru nošāva 1921. gadā, bet trīs pēdējos Kaukāza sumbrus noslaktēja
1926. gadā. Tobrīd pasaules zoodārzos vēl mitinājās 48 sumbri,
un ir pārsteidzoši, ka poļu zoologa Jana Štolcmana vīzija par
populācijas atjaunošanu ir realizējusies (jo vairāk tādēļ, ka Otrā
pasaules kara laikā sumbri arī netika žēloti) un pašlaik pasaulē
ir vairāk nekā 3500 šo milzeņu. Kopš 1946. gadā sumbri mitinās arī Belovežas gāršā, kas atrodas Polijas pierobežā, pāris
simtu kilometru attālumā no Minskas. Ja ir laiks un vēlēšanās,
dienā, kad nenotiek spēles, to var apmeklēt – Nacionālā parka interneta mājaslapas adrese ir http://npbp.brest.by/. Starp

citu, gāršā ir ne tikai sumbri, bet arī valdības rezidence, kurā
1991. gada decembrī Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas līderi
Boriss Jeļcins, Staņislavs Šuškevičs un Leonīds Kravčuks parakstīja vienošanos par Neatkarīgo Valstu Sadraudzības izveidošanu, pieliekot punktu PSRS eksistencei.
Sumbra attēls redzams vairāku Baltkrievijas apdzīvoto vietu,
piemēram, Svisločas pilsētas un Grodņas apgabala, ģerboņos, šis dzīvnieks ir Minskas Dinamo hokeja kluba talismans,
bet tie, kuriem bija tas gods padomju laikā klīst pa šņabenēm,
droši vien atminēsies Zubrovku – 40 grādu stipru alkoholisko
uzlējumu ar samērā specifisku smaržu un garšu, kā arī sumbra
attēlu uz etiķetes. Nē, no sumbru gaļas vai ādas to negatavo – uzlējumam tiek izmantots augs, ko latviski sauc par
mārsmilgu, bet, tā kā tas ir galvenais sumbru našķis, vietējie to
dēvē par sumbru (зубр) zālīti. Šis dzēriens kopš XVI gadsimta
mājas apstākļos gatavots toreizējās Žečpospoļitas teritorijā,
bet 1926. gadā to rūpnieciski sāka izgatavot kāda kompānija
toreiz Polijai piederošajā Brestļitovskā, tagad pilsētu sauc vienkārši par Brestu. Tad nu nogaršojiet oriģinālo Зуброўка, bet atcerieties – alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai!

Uz PČ kopā ar citiem līdzjutējiem

Doties kopā ar citiem līdzjutējiem uz Pasaules čempionātu organizētā grupā? Jā! Šādu iespēju piedāvā tūrisma operators Travel Art LV, kas ir
izveidojis dažādus piedāvājumus. Jāņem vērā, ka brauciena cenā ietilpst autobuss, kas ne tikai aizvedīs līdzjutējus uz Minsku un atpakaļ, bet
arī izvadās ekskursijās, un katru spēļu dienu vedīs uz arēnu un atpakaļ, kā arī ceļojuma apdrošināšana, grupas vadītāja pakalpojumi, dzīvošana
piecvietīgos dzīvokļos Fanu pilsētiņas Latvijas mājā. Vēl papildus pie izdevumiem jāierēķina spēļu biļetes, kas jāiegādājas obligāti, citādi pie
naktsmītnes nav iespējams tikt, kā arī ēšanas un dzeršanas izdevumi, un arī ieejas biļetes apskates objektos.
Datumi
9.-12.05.
9.-14.05.
9.-18.05.
16.-21.05.

spēles
Somija – Latvija, Vācija – Latvija
Somija – Latvija, Vācija – Latvija, Kazahstāna – Latvija
Somija – Latvija, Vācija – Latvija, Kazahstāna – Latvija, ASV – Latvija, Latvija – Krievija
Latvija – Krievija, Latvija – Baltkrievija, Latvija – Šveice

Cena
EUR 160
EUR 265
EUR 515
EUR 265

Vairāk informācijas par braucieniem organizētā grupā: www.minska2014.lv, e-pasts ilze.jakovleva@travelart.lv, tālr. 27717555.

Latvijas Hokeja
federācija un
AS Aldaris
apmaksā
uzticīgākajiem
faniem autobusu
uz Minsku
Tāpat kā sporta līdzjutēji jau vairāk nekā
desmit gadus ir uzticīgi Latvijas hokejam, tā
arī Latvijas Hokeja federācija un AS Aldaris ir
uzticīgi hokeja faniem.
Lai atvieglotu jau tā lielās izmaksas, kas gaidāmas Minskā čempionāta laikā, uzticamākajiem faniem, kuri Latvijas izlasi atbalstīs
visās septiņās pirmajās spēlēs, LHF un Aldaris
apmaksā autobusa izdevumus. Izdevumi par
naktsmītnēm un spēļu biļetēm gan gulstas uz
pašu līdzjutēju pleciem.
Pieteikties braucienam, kā arī iegūt papildu informāciju var Travel Art LV birojā Rīgā, Graudu
ielā 68, A korpusā, vai zvanot 27717555, kā arī
rakstot uz e-pastu ilze.jakovleva@traveart.lv,
ludmila@travelart.lv. Pieteikties var arī savā
hokeja līdzjutēju klubā!
Pasteidzieties, vietu skaits ir ierobežots!
Priekšroka – ilggadējiem un lojālajiem Latvijas hokeja izlases līdzjutējiem!

Izgulējies un Minskā
jau no paša rīta?
Tad jābrauc ar
vilcienu!
Ja ir vēlme doties uz Minsku ar komfortu,
izstiepjot kājas, un no rīta Baltkrievijas
galvaspilsētā izkāpt ar sajūtu, ka vismaz
dažas stundas esi veltījis pilnvērtīgam
miegam, tad labākā izvēle ir izmantot
dzelzceļa pakalpojumus.
Precīzs vilcienu saraksts gan būs zināms
tikai 45 dienas pirms izbraukšanas, un
arī biļešu iegāde nenotiks ātrāk. Taču,
kā Pasaules Pazinējam norādīja Latvijas
Dzelzceļā, vismaz pagaidām nav ziņu, ka
varētu mainīties saraksts un tiktu norīkots
arī kāds speciāls vilciens tieši fanu vajadzībām.
Vismaz pašlaik uz Minsku no Rīgas dodas
viens vilciens dienā – no Rīgas tas izbrauc
pulksten 18:35 un galapunktā ierodas pēc
12 stundām un 3 minūtēm. No Baltkrievijas galvaspilsētas vilciens dodas ceļā
pulksten 22:26, un Rīgā ierodas pēc 12
stundām un 9 minūtēm.
Katrs var izvēlēties ērtības atbilstoši tam,
cik naudas ir gatavs tērēt braucienam.
Piemēram, viena vieta divvietīgā kupejā
vienā virzienā ziemas periodā maksā no
84,80 līdz 108,59 eiro. Guļamvagonā ar
četrvietīgām kupejām no 50,60 līdz 65,42
eiro. Ja ir vēlme nedaudz ietaupīt, tad pareizā izvēle ir iegādāties vietkartes jeb guļvietu atklāta tipa guļamvagonā, kur vienā
virzienā vienai personai cena ir 31,03 eiro
un 42,37 eiro – atkarībā, vai ceļotājs vēlas
gulēt uz augšējās vai apakšējās lāvas, vai
izvēlas sānu vietas.
Cenā ietilpst PVN, maksa par gultas piederumiem, bet nav iekļautas komisijas nodevas par braukšanas dokumentu noformēšanu un apdrošināšanas iemaksu.
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Būtiski ieteikumi
autovadītājiem

Ja uz Minsku plānojat doties ar automašīnu, silti iesakām ņemt vērā
ieteikumus, kurus sagatavojuši Baltkrievijas likumus un tikumus zinoši
ceļošanas eksperti. Šo to, protams, esam pievienojuši, vadoties no
pašu gūtās pieredzes. Tātad – nedaudz par būtisko autovadītājiem un
pasažieriem.

1.

Noteikti iegādājieties tā dēvēto Zaļo
karti. To var izdarīt Latvijā vai arī uz
robežas.

2.

Tuvojoties robežai, nepievērsiet uzmanību lielajai kravas automašīnu rindai,
droši brauciet garām (ja, protams, pats neesat pie fūres stūres). Ja uz kādas no braukšanas joslām ir burtu kombinācija BY, tas
nozīmē, ka josla paredzēta tikai un vienīgi
Baltkrievijā reģistrētiem automobiļiem.

3.

Ja uz robežas ir zīme STop un uz
ceļa novilkta stoplīnija, automašīnu
noteikti novietojiet tieši pirms tās, nevis
pārbrauciet dažus centimetrus pāri. Noziegums tas nav, bet skaidrošanās ar robežpunkta darbiniekiem var aizņemt prāvu
laiku, kā arī pabojāt nervus.

4.

Uz robežas autovadītājam būs jāpieiet
pie visiem iespējamiem lodziņiem un
būdiņām, jo par auto būs jāaizpilda daudzi

un dažādi dokumenti – galu galā, jūs taču
ievedat deklarējamu preci! Arī izbraucot no
Baltkrievijas, jāstājas tajā rindā uz robežas,
kur ir pasažieri ar deklarējamām precēm.

5.

Jāņem vērā, ka soda naudas par
pārkāpumiem Baltkrievijā ir ļoti
augstas (sevišķi ārzemniekiem), un sarunāt ar milici kaut ko uz vietas ir praktiski
neiespējami.

6.

Ja uz Minsku dodaties ar auto, kas
reģistrēts uz juridisku personu vai citu
personu, ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara latviešu valodā! To pieprasīs
uzrādīt Latvijas robežsargi, bet baltkrievi
šādu dokumentu neprasīs!

7.

problēmas būs ar automašīnas novietošanu Minskas centrā – bezmaksas
iespēju novietot auto ir gaužām maz, bet
maksas stāvvietas – sākot no 1 eiro par
stundu, un to nav pietiekoši daudz!

ieslēgtām bākugunīm un skaņas signālu.
Tāpat arī aizliegts braukt blakus joslā ar
tādu pašu ātrumu, kā to dara operatīvais
transports ar ieslēgtām bākugunīm un
skaņas signālu.
 Uz automaģistrālēm aizliegts vilkt
citu transportlīdzekli.
 Aizliegts lietot spēkratus, kuros
uzstādītas antiradaru iekārtas.
 Braukšanas laikā aizliegts izmantot
mobilo tālruni.

 Tuvojoties transportlīdzeklim ar
ieslēgtām sarkanām un zilām bākugunīm
un skaņas signālu, jāapstājas ceļa malā
vai uz ietves, jādod ceļš arī pretimbraucošajām automašīnām, ja vien ceļa joslas
nešķir barjera.
 Aizliegts apdzīt spēkratus ar
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Dažas vietējo Ceļu satiksmes noteikumu nianses
 Aizliegta automobiļa stāvēšana 15
metru attālumā no krustojuma.
 Aizliegts apstāties tuvāk kā 50 metrus no dzelzceļa pārbrauktuves.
 Aizliegta automobiļa stāvēšana ar
ieslēgtu dzinēju.

Automašīnai nepieciešama Zaļā karte
Baltkrievijā netiek ielaisti ārzemnieki bez ceļojuma apdrošināšanas, un tas pats attiecas uz mašīnām, kurām nepieciešama sava apdrošināšana – tā dēvētā Zaļā karte. Šī
sistēma darbojas jau kopš 1953. gada un pasargā autovadītājus nepatīkamos brīžos.
Zaļās kartes galvenie mērķi:
- Nodrošināt transportlīdzekļu īpašnieku aizsardzību ārvalstīs attiecībā uz trešajai personai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies transportlīdzekļa vadītāja vainas dēļ izraisītā ceļu satiksmes negadījumā (turpmāk – CSNg).
- Nodrošināt CSNg cietušo mantiskās intereses gan ārvalstīs, gan CSNg cietušās personas rezidences valstī.
- Izvairīties no nepieciešamības transportlīdzekļu vadītājiem slēgt robežapdrošināšanas līgumu,
šķērsojot to valstu robežas, kurās ir spēkā obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sistēma.
Ja CSNg notiek kādā no Zaļās kartes sistēmas dalībvalstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas
dalībvalsts, piemēram, Baltkrievijā, CSNg iesaistītajām personām par negadījumu jāpaziņo Ceļu
policijai un attiecīgās valsts Zaļās kartes birojam – kontakti norādīti veidlapas otrajā pusē. Ja CSNg
rezultātā ārvalstīs jums ir radies zaudējums, kura atlīdzību paredz likumdošanas akti, ar prasību
kompensēt zaudējumus ir jāvēršas apdrošināšanas sabiedrībā, kas apdrošinājusi vainīgā vadītāja
civiltiesisko atbildību. Ja tas nav iespējams, tad jāpaziņo attiecīgās valsts Zaļās kartes birojam.
Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs sniedz palīdzību Latvijas apdrošinājuma ņēmējiem tiesību
un interešu aizstāvībai ārvalstīs jautājumos, kas saistīti ar sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
Minimālais periods, uz kuru jāiegādājas Zaļā karte, ir 15 dienas. Cenas – sākot no 5 eiro un vairāk;
cena atkarīga gan no automašīnas, gan arī BonusMalus klases. Zaļās kartes būs iespējams iegādāties arī Travel Art LV birojā Rīgā, Graudu ielā 68, A korpusā, 1. stāvā.
Vairāk informācijas – ilze@travelart.lv, ilze.jakovleva@travelart.lv,
tālrunis 27717555.

Bargi sodi dzērājšoferiem
Baltkrievijā pērn novembrī stājies spēkā likums, kas paredz vadītājiem, kuri alkohola reibumā
sēdušies pie spēkrata stūres, automašīnu konfiscēt. Tas attiecas arī uz ārzemniekiem, tādēļ
silti iesakām neriskēt – ka nesanāk atgriezties mājās bez automašīnas.
Auto konfiskācija draud tiem, kuri iereibuši tiek pieķerti pie stūres otro reizi, turklāt mašīna
tiek konfiscēta pat tad, ja tā nepieder pašam dzērājšoferim – vienīgi, ja noskaidrojas, ka auto
ir nozagts, saimnieks to var atgūt. Tātad, dārgie auto īpašnieki, pieskatiet arī, lai pie jūsu auto
stūres nepiekļūst kāds iereibis paziņa!
Jaunie noteikumi paredz bargus sodus autovadītājiem, kuri reibumā pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus. par braukšanu dzērumā sods var sasniegt 1000 eiro. Bet, ja, piemēram,
autovadītāja vainas dēļ smagus ievainojumus guvis vai gājis bojā kāds cilvēks, iestājas kriminālatbildība un draud brīvības atņemšana no sešiem mēnešiem līdz septiņiem gadiem.
Savukārt, ja bojā gājuši divi vai vairāk cilvēku, sods ir brīvības atņemšana no četriem līdz
desmit gadiem.
Jāpiebilst, ka Baltkrievijā aktīvi diskutē par pieļaujamās alkohola koncentrācijas asinīs normas samazinājumu no 0,3 promilēm līdz 0,15. Un tas nozīmē, ka pat pēc izdzertas glāzes alus
pie stūres sēsties vairs nedrīkst – pilnīgi pietiks, ja miliči apturēs divas reizes, un no sava auto
jau var atvadīties, kā arī palikt bez visnotaļ iespaidīgas naudas summas.

Maksas ceļi Baltkrievijā jeb

Kā rīkoties, lai par dažiem nobrauktiem kilometriem nebūtu jāmaksā 200 eiro
Baltkrievi pamatoti lepojas ar saviem labajiem ceļiem, tādēļ doties uz Minsku (no Rīgas to šķir aptuveni 480 kilometru) ar savu auto ir ne tikai zināms
pārbaudījums, bet arī bauda, protams, pēc tam kad šķērsota robeža. Tomēr
par labajiem ceļiem ir arī jāmaksā, turklāt Baltkrievijā kopš 2013. gada 1.
jūlija ir ieviesta jauna sistēma, kas pilnībā izslēdz iespēju par nobrauktajiem
kilometriem norēķināties uz vietas. Proti, nekādu būdiņu, nekādu karšu
termināļu nav, ir tikai nīgri vīriņi, kuri ķer naivos ārzemniekus un piespiež samaksāt paaugstinātas maksas nodevu par maksas ceļu lietošanu, piedraudot
ar mašīnas arestu vai neizlaišanu no valsts.
Jaunās kārtības ēnas pusi uz savas ādas Pasaules Pazinēja
komanda izbaudīja jau pērnā gada oktobrī, kad nezināšanas
dēļ samaksāja 200 eiro par apmēram 10 nobrauktajiem
kilometriem pa maksas ceļu. Pirmo reizi baiso uzrakstu uz
ceļa Toll Road ieraudzījām dažus kilometrus pirms Minskas.
Braucām lēnām, meklējot, kur tad būs brīnumainā būdiņa,
kurā var samaksāt nodevu. Taču nekā. Pēc dažiem kilometriem
nobraucām no maksas ceļa un laimīgi aizmirsām par šo
starpgadījumu. Otrreiz ar to saskārāmies jau mājupceļā, kad
darba darīšanas mūs ieveda Dzeržinskas apkaimē. Atkal jau
uzraksts Toll Road, bet šoreiz jau pēc dažiem nobrauktajiem
kilometriem ieraudzījām būdiņas, un virs vienas no tām
arī Visa logotipu – tātad beidzot varēsim samaksāt. Taču
pirms apstāšanās pie būdiņas mūs ceļa malā, kur jau stāvēja
vairākas automašīnas ar ārvalstu numuriem, nodzina dusmīga
izskata vīrs, tērpies formā un zaļā atstarojošā vestē. Viņš
uzreiz pajautāja, vai esam samaksājuši nodevu par maksas
ceļu lietošanu. Purinājām galvas un rādījām, ka tieši tagad
grasāmies to darīt. Izrādījās, ka varam necensties, jo nebijām
nopirkuši speciālu ierīci un iemaksājuši naudiņu, tādēļ tagad
mums jāmaksā nodeva pēc paaugstināta tarifa 200 eiro
apmērā, jo mūsu spēkrats uz maksas ceļa fiksēts jau otro reizi.
Ierēdņus neinteresēja nedz tas, ka nekur nebija atrodama
informācija par maksas ceļu sistēmu (uz robežas ne rindiņas par
to!), nedz arī tas, ka 200 eiro nabaga latvjiem ir gana nopietna
summa. ”Kā, jūs taču esat Eiropas Savienība! Kas tad jums ir
200 eiro?!” vien pavīpsnāja viens no vestainajiem kungiem.
Mūsu mājieni, ka paaugstināto tarifu varētu arī samazināt,
netika uzklausīti. Tātad, vai nu maksājam ar karti pilnu summu,
vai arī dodamies uz banku maksāt, vai arī... auto tiek arestēts
un mūs neizlaiž no valsts. Sazvanījām Latvijas vēstniecību
Baltkrievijā, lūdzot padomu, kā rīkoties, taču saņēmām atbildi,
ka daudzi iekrituši šajās lamatās un diemžēl nekas nav līdzams
– likums ir likums. Nācās samaksāt. Ilgi un dikti tika stādīti
pārkāpuma protokoli, vairākas reizes norādīts, ka tā nav soda
nauda, bet gan paaugstināta tarifa nodeva. Kopumā viss šis
farss aizņēma vairāk nekā stundu, palielināja sirmo matu skaitu,
krietni paplicināja ceļojuma budžetu, toties tikām pie vērtīgas
informācijas – oficiāla bukleta par maksas ceļiem!

ierīcēm var tikt šādās vietās: Белоруснефть, Берлио, E100,
eurowag, euroshell, ПЭК Белавтострада.
Vēl nepieciešams papildināt ierīces bilanci, minimālā summa
ir 25 eiro. Braucot prom no Baltkrievijas, borta iekārtas var
nodot, saņemot atpakaļ galvojuma naudu.
Ja rūpīgi izpēta karti, tad no maksas ceļiem var arī izvairīties.
Tomēr, ja robežu šķērsosiet netālu no Daugavpils, tad uz
maksas ceļa var uzrauties pie pašas Minskas. Savukārt, braucot
uz Minsku no Viļņas puses, krietni jāpacenšas, lai atrastu
maksas ceļu. Tomēr, ja hokeja apmeklējumu plānots apvienot
ar Baltkrievijas apceļošanu, izvairīšanās no maksas ceļiem būs
ļoti grūta.

Lūk, ar šo informāciju dalāmies arī ar jums. Pirms uzbraukšanas
uz maksas ceļa katra ārvalstu autovadītāja pienākums ir
iegādāties īpašu borta ierīci, turklāt tā piemērojama tikai
vienam transporta līdzeklim – nav iespējams pēc tam nodot
tālāk citam spēkratam. Šādu ierīci var saņemt, vadoties
pēc reģistrācijas sistēmā BellToll atrodamās informācijas
un samaksājot nepieciešamo galvojuma naudu – 20 eiro
vieglajiem auto un 50 eiro transporta līdzekļiem, kuru
masa pārsniedz 3,5 tonnas. Maksājums jāveic Baltkrievijas
rubļos pēc eiro kursa, kāds ir aktuāls iegādes brīdī. Kā mums
norādīja niknie vīri, kuri iekasēja soda naudas, borta ierīces
ir nopērkamas degvielas uzpildes stacijās ar zaļiem logo, bet
informācija www.beltoll.by mājaslapā liecina, ka pie šādām

Maksas ceļu tarifi
Transporta līdzekļiem ar pilnu masu ne lielāku par 3,5 tonnām
– 0,04 EUR/km
Transporta līdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas un ir 2
asis – 0,08 EUR/km
Transporta līdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas un ir 3
asis – 0,10 EUR/km
Transporta līdzekļiem, kuru masa pārsniedz 3,5 tonnas un ir 4
un vairāk asis – 0,12 EUR/km
Maksas ceļi
M-1/E 30 Bresta–Minska–Krievijas Federācija
M-2
Minska–Nacionālā Minskas lidosta
M-3
Minska–Vitebska
M-4
Minska–Mogiļeva
M-5/E271 Minska–Gomeļa
M-6/E28 Minska–Grodņa
M-4
Minska–Mogiļeva

Ja minskā salūzis auto

Dodoties ceļā uz Baltkrieviju ar savu auto,
ir jābūt gataviem dažādiem pārsteigumiem,
arī tam, ka spēkrats var salūzt. Atkal jau
varam pastāstīt par pašu gūto sūro pieredzi,
kad turpceļā uz Minsku automašīna atteicās
darboties faktiski uz Latvijas-Baltkrievijas
robežas...

Problēma izrādījās vienkāršāka par vienkāršāku – bija nosēdies auto akumulators. Uz robežas fūru šoferīši steidzās
meitenēm talkā un autiņu iestūma, taču piekodināja, lai vairs
neslāpējam. Tā arī darījām līdz pašai Minskai, pat lejot bākā
degvielu. Taču Baltkrievijas galvaspilsētā aizdedze beidzot bija
jāizslēdz... Un nākamajā reizē, lai auto iedarbinātu, nācās lūgt
taksistu palīdzību, kas par 10 dolāriem (protams, maksāšana
notika baltkrievu naudiņās) laipni piepīpēja ar vadiem. Ilgi gan
tā turpināties nevarēja, jo pat cilvēks, kuram skaitļu pasaule

sveša, ātri vien apjēgs, ka izdevīgāk ir veikt nelielas investīcijas, lai saprastu, kāda problēma ir mašīnai (nomiris ģenerators
vai arī jāpērk jauns akumulators), un to reizi par visām reizēm
atrisinātu.
Viesnīcā noskaidrojām, ka palīdzība jāmeklē СТО (станция
технического обслуживания jeb tehniskās apkalpes stacija),
un uzzinājām arī tuvākās adresi. Lai iebrauktu teritorijā, kur
CTO atrodas, bija jāizņem uz jāaizpilda iebraukšanas lapiņa.
Iebildumi, ka vajag tikai pajautāt un auto, iespējams, nemaz
te nepaliks, netika ņemti vērā. CTO izrādījās iekārtota vienā no
daudzajām garāžu bloka garāžām (kā lielākā daļa arī pēc tam
apbraukāto apkalpes staciju), un puiši tikai noplātīja rokas,
sakot, ka, visticamāk, bojāts ģenerators, bet, tā kā šajā konkrētajā CTO elektriķis nestrādājot, palīdzēt viņi nevar. Izrādās, šīs
stacijas ir specializējušās – vienā maina riepas, citā labo dzinējus, bet tādu autoservisu, kā pie mums, kur dara visu, Minskā
neatrast!
Vēl lielāku izbrīnu radīja fakts, ka vienā CTO strādājošie nevarēja ieteikt citu apkalpes staciju, kas šādu pakalpojumu sniegtu,

vai vismaz tuvāko staciju, uz kuru doties. Nezina, un viss! It kā
ar to nepietiktu, izbraucot no teritorijas, kāds tēvocis paspēja
nostrostēt par to, ka lapiņa aizpildīta tikai piecu minūšu ilgam
laika sprīdim, bet garāžas meklēšana un skaidrošanās ilgusi
kādu minūti vairāk.
Pēc vairāku stundu ilgas braukāšanas beidzot izdevās atrast
to šajā gadījumā maģisko CTO, kur strādā elektriķis. Viņš pavēstīja, ka ģenerators neesot vainīgs – jāmaina akumulators!
Bet pats arī ieteica, ka labāk jau tādu svarīgu verķi pirkt Eiropā,
jo Baltkrievijā pirktie akumulatori ilgi nekalpojot. Paklausījām
uz vārda, un visu atlikušo laiku tā arī pavadījām draudzībā ar
taksistiem un vadiem, kā arī itin labi uzlabojām fizisko formu,
ik pa brīdim stumjot smago spēkratu pa ielām un stāvlaukumiem.
Tādēļ visiem, visiem, kur dosies ceļā ar savu auto, iesakām ļoti
rūpīgi veikt tehnisko apkopi pirms došanās ceļā un pārliecināties, ka spēkrats izturēs visu ceļojumu. Paļauties uz to, ka
kvalitatīvu palīdzību saņemsiet kādā Baltkrievijas autoservisā,
nav vērts.
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1. Minskas centrs
2. Vecpilsēta – Treatskae Pradmestse
3. Monuments mātēm, kuru dēli gājuši bojā
karos ārvalstīs
4. Uzvaras piemineklis

5. Viesnīca Planeta
6. Viesnīca Yubileiny
7. Baltkrievijas Prezidenta rezidence
8. Minsk hotel
9. Centrālā dzelzceļa stacija
10. Centrālā autoosta

Latvijas hokeja izlase pārraksta vēsturi un iekļūst olimpisko spēļu ¼ finālā

Dārgie hokeja Draugi!
Vēl svaigā mūsu atmiņā un sirdīs ir patiesi jaukie mirkļi no Soču ziemas olimpisko
spēļu hokeja turnīra. Mūsu izlasei ar raksturu un saliedētu komandas garu izdevās
parādīt skaistu spēli un iepriecināt līdzjutējus ne tikai Latvijā. Šis parādītais sniegums
hokeja laukumā un iekļūšana ceturtdaļfinālā pats par sevi ir vēsturisks notikums,
tāpēc man ir divtik liels prieks, ka par mūsu mazo valsti runā visā pasaulē. Tas patiešām ir labākais veids, kā prezentēt Latvijas valsti starptautiskajā mērogā.
Vēlreiz gribu izteikt milzu pateicību visiem faniem un līdzjutējiem, kas atbalstīja
mūsu komandu spēļu arēnās un pie TV ekrāniem. Bez jūsu atbalsta mēs noteikti nespētu kvalificēties olimpiskajām spēlēm un cienīgi tajās nostartēt.
Soču ziemas olimpiskās spēles jau ir aiz muguras, tāpēc pavisam drīz turpināsim
iekarot jaunas hokeja virsotnes. Pavasarī Minskā Latvijas izlasei ir paredzēts jau 18.
starts pēc kārta pasaules čempionāta elites grupā.
Latvijas hokeja panākumi nākotnē ir atkarīgi no topošajiem spēlētājiem un atbalstītājiem. Tāpēc ir svarīgi jau tagad veicināt Latvijas bērnu interesi par hokeju un
sportu kopumā. Turklāt līdzi jušana par valstsvienības panākumiem ir lielisks veids,
kā stiprināt jauniešos patriotiskas jūtas un valstiskuma apziņu.
Latvijas hokeja vārdā – atbalstīsim savējos!
kirovs Lipmans
Latvijas hokeja federācijas prezidents

Latvijas Hokeja federācija
Raunas iela 23, Rīga, LV-1039
Tālrunis: +371 67565614
Fakss: +371 67565015
E-pasts: lhf@lhf.lv
Mājaslapa: www.lhf.lv

Sociālie tīkli:
facebook.com/lhf.lv
twitter.com/lhf_lv
draugiem.lv/www.lhf.lv
http://instagram.com/latvijashokejafederacija

Latvijas hokeja izlases

Euro Hockey Challenge spēles

pirms pasaules čempionāta Minskā

atbalstīsim
savējos!
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10.04.2014.
12.04.2014.

Somija – Latvija (Somijā)
Somija – Latvija (Somijā)

18.04.2014.
19.04.2014.

Latvija – Krievija (Arēnā Rīga)
Latvija – Krievija (Arēnā Rīga)

25.04.2014.
26.04.2014.

Latvija – Francija (Arēnā Rīga)
Latvija – Francija (Arēnā Rīga)

12.02.2014.
Ar sāpīgu zaudējumu Soču
olimpisko spēļu hokeja turnīru uzsāka Latvijas valstsvienība, kas ar rezultātu
0:1 (0:0, 0:0, 0:1) piekāpās
pasaules vicečempionei
Šveices izlasei. Latvijas izlase aizraujoši un cienījami
cīnījās pret pasaules čempionāta sudraba medaļas
ieguvējiem. Mača liktenis
izšķīrās pēdējās sekundēs,
un veiksme šoreiz bija
Šveices pusē. 7,9 sekundes
15.02.2014.
pirms pamatlaika beigām Latvijas hokeja izlase Soču olimpisko spēļu noslēdzošajā
šveicieša Simona Mozera C apakšgrupas mačā aizraujošā cīņā ar 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
no stūra izmestā ripa uz piekāpās pasaules čempionvienībai Zviedrijai. Latvijas
vārtu priekšu trāpīja Georizlases labā vārtus guva Lauris Dārziņš, Jānis Sprukts
gijam Pujacam un ielidoja un Zemgus Girgensons. Jāatzīmē, ka četrus no pieciem
vārtos. Šis bija 100. mačs
vārtiem zviedri guva, spēlējot skaitliskajā vairākumā.
Laurim Dārziņam Latvijas Spēlē pret zviedriem Latvijas valstsvienības vārtus tika
hokeja izlases kreklā.
uzticēts sargāt Kristeram Gudļevskim.

14.02.2014.
Latvijas hokeja izlase Soču olimpiskajās spēlēs piedzīvoja
zaudējumu arī otrajā spēlē, ar 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) piekāpjoties
Čehijas valstsvienībai. Mūsu vīri mača gaitā prata atspēlēties
divas reizes, precīzi bija Jānis Sprukts un Herberts Vasiļjevs,
taču beigās nācās atzīt čehu hokejistu pārākumu.

19.02.2014.
Vairāk nekā 50 minūtes Latvijas
hokeja izlase turēja sasprindzinājumā visu hokeja pasauli un tikai
ar 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) piekāpās kanādiešiem, otros vārtus zaudējot
mazākumā mazāk nekā septiņas
minūtes pirms mača beigām. Vienīgos vārtus Latvijas izlases labā
guva Lauris Dārziņš. Lielisku sniegumu vārtos demonstrēja mūsu
vārtuvīrs Kristers Gudļevskis, kurš
atvairīja 55 pretinieku metienus.
Latvijas izlasei turnīrs beidzies ar
ieņemtu augsto astoto vietu.

18.02.20104.
Vēsturisku uzvaru Latvijas hokeja valstsvienība izcīnīja
Soču olimpisko spēļu play-off kvalifikācijas turnīra mačā,
cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā ar 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
pieveicot pasaules vicečempioni Šveici. Spēles rezultātu
atklāja Oskars Bārtulis, turpinājumā pārsvaru dubultoja
Lauris Dārziņš. Kaut arī šveicieši spēja samazināt rezultāta starpību, Lauris Dārziņš minūti pirms spēles beigām
ripu raidīja tukšos vārtos.
Pasaules čempionāts sievietēm
1. divīzija, B grupa
(Ventspils, Latvija)
06.04.2014. Ungārija – Latvija
07.04.2014. Latvija – Ķīna
09.04.2014. Latvija – Kazahstāna
10.04.2014. Ziemeļkoreja – Latvija
12.04.2014. Latvija – Nīderlande
Atbalstīsim mūsu meitenes!

Visaugstāk NHL

draftētie baltkrievu hokejisti

1.

RUSLANS SALEJS
02.11.74.-07.09.11. 9. izvēle
1996. gads, Anaheim Mighty Ducks
Diemžēl paša slavenākā baltkrievu hokeja skolas
audzēkņa vairs nav starp mums – 2011. gada
7. septembrī viņš kopā ar Kārli Skrastiņu un vēl 42 cilvēkiem
atradās lidmašīnā, kurai bija jānogādā Jaroslavļas Lokomotiv
uz spēli Minskā, bet kura avarēja īsi pēc pacelšanās. NHL Salejs aizvadīja 15 sezonas, allaž būdams stabils pamatsastāva
aizsargs, bet starptautisku turnīru laikā vēsts, ka Baltkrievijas
izlasei steidz palīgā šis spēlētājs, pretiniekos izraisīja nervozas
trīsas. Ar Saleja 24. numuru Baltkrievijas izlasē neviens vairs
nespēlē, viņa piemiņai tiek rīkots hokeja turnīrs. Šķiet, ideja
uzstādīt pieminekli hokejistam pie arēnas Čižovka līdz čempionātam tā arī netiks realizēta, bet – zināšanai – Salejs ir
apglabāts Austrumu jeb Maskavas kapos, tieši centrālajā alejā.

4.

VLADIMIRS CIPLAKOVS
18.04.69.
59. izvēle
1995. gads, Los Angeles Kings
Intas pilsētas hokeja skolas audzēknis Minskas
Dinamo krāsas sāka aizstāvēt 1987. gadā un komandā nospēlēja līdz pat 1992. gadam, kad lielajos juku laikos
tā beidza pastāvēt. Baltkrievu hokeja cienītājiem ar stāžu tieši
šis periods īpaši iespiedies atmiņā, jo tolaik Minskas klubs
pirmo reizi nostabilizējās PSRS augstākajā līgā. 1989. gadā uzbrucējs Ciplakovs PSRS izlases sastāvā kļuva par pasaules U-20
čempionu, turklāt spēja sevi pierādīt komandā, kurā uguņoja
Aleksandrs Mogiļnijs, Sergejs Fjodorovs un Pāvels Burē. Trīs
gadi Ziemeļamerikas zemākajās līgās bija pietiekams laiks,
lai pierādītu savu noderību NHL, kur hokejists vēlāk nospēlēja sešas sezonas. Sekoja četri gadi Krievijas komandās, bet
2005. gadā Ciplakovs savu karjeru noslēdza Minskas Junostj
sastāvā un kopš tā laika ir pievērsies trenera darbam.

8.

ANDREJS KOVAĻOVS
01.04.66.
114. izvēle
1990. gads, Washington Capitals
Pats slavenākais no Vitebskas hokeja skolas
audzēkņiem tika pamanīts vēl PSRS gados. 1986.
gadā viņš kopā ar savu kluba biedru Aleksandru Gaļčeņuku
palīdzēja PSRS U-20 izlasei izcīnīt pasaules čempionu titulu
(šīs komandas sastāvā bija arī talantīgais, taču diemžēl pāragri
aizsaulē aizgājušais rīdzinieks Sergejs Gapejenko). 1989. gadā
uzbrucējs saņēma loģisku izsaukumu uz Maskavas Dinamo, no
kura nereti tika uzaicināts arī uz PSRS izlasi, tiesa, neizturot
konkurenci, kad tika noteikts sastāvs pasaules čempionātiem.
1991. gadā Kovaļovs kļuva par PSRS čempionu, pēcāk uz īsu
laiku atgriezās Minskā, bet tad devās pāri okeānam. Līdz pat
1994. gadam viņš centās iekļūt NHL, taču neveiksmīgi, un
atgriezās Eiropā, kur spēlēja Šveices un Vācijas līgās. Karjeras
beigās 2007. gadā Kovaļovs vēl paspēja palīdzēt Minskas
Junostj izcīnīt Kontinentālo kausu, bet pašlaik ir Baltkrievijas
U-20 izlases treneris.

2.

5.

9.

3.

6.

10.

ANDREJS KOSTICINS
03.02.85.
10. izvēle
2003. gads, Montreal Canadiens
Novopolockā dzimušais Kosticins jau 15 gadu
vecumā sāka spēlēt vietējā Polimir komandā,
bet vēl pēc diviem gadiem nokļuva leģendārā Maskavas
CSKA rindās. Toreizējā Krievijas superlīga šim talantam gan
bija pārāk sekli ūdeņi, un jau pēc diviem gadiem viņš bija aiz
okeāna – gūstot nepieciešamo praksi AHL un gaidot izsaukumu no Monreālas. Lai izsistos līdz NHL, bija nepieciešami trīs
gadi, taču vēlāk uzbrucējs pasaules spēcīgākajā līgā aizvadīja
septiņas sezonas. Šķiršanās no NHL gan iznāca ar skandāla
piegaršu – 2012. gada maijā Kosticins, kurš tolaik pārstāvēja
Nashville Predators, kopā ar savu draugu Aleksandru Radulovu
pamanījās aiziet neceļos Stenlija kausa izcīņas laikā un faktiski
tika izmests no komandas. Pašlaik viņš spēlē Čeļabinskas Traktor – pērn lieliski, bet šajā sezonā vairs ne īpaši.
KONSTANTĪNS KOĻCOVS
17.04.81.
18. izvēle
1999. gads, Pittsburgh Penguines
Lai gan hokeja ābeci uzbrucējs apguva Minskas
Junostj skolā, vēlāk viņa ģimene pārcēlās uz
Krieviju, un vienubrīd Baltkrievijas hokeja funkcionāriem
nācās pielikt krietnas pūles, lai Koļcovs nepieņemtu Krievijas
pilsonību. 2002. gadā Koļcovs beidzot sagaidīja izsaukumu no
Pitsburgas, taču vairāku gadu laikā NHL komandā aizvadīja
tikai vienu pilnu sezonu un nolēma atgriezties uz daudz pierastākajiem Eiropas hokeja laukumiem. 2004. gadā viņš pirmo
reizi uzvilka savas dzimtenes pieaugušo komandas kreklu,
iekļaujoties Minskas Dinamo sastāvā, vēlāk sešus gadus aizvadīja zvaigžņu pārpilnajā Ufas Salavat Julajev, bet pašlaik
spēlē Mitišču Atlant.

18 PasaulesPazinējs

SERGEJS JERKOVIČS
09.03.74.
68. izvēle
1997. gads, Edmonton Oilers
Lai gan aizsargs ir Minskas Junostj hokeja skolas
audzēknis, savas gaitas pieaugušo hokejā viņš
uzsāka citā Baltkrievijas vienībā – Novopolockas Himik, vēlāk
spēlēja arī Minskas Tivali. 23 gadu vecumā, jūtot, ka Ziemeļamerikas skauti viņam nepievērš pienācīgu uzmanību, Jerkovičs izšķīrās par riskantu soli, dodoties uz IHL līgu. Spēlējot
Lasvegasas klubā, viņam pat izdevās nodrošināt samērā augstu drafta numuru, taču gaidīto izsaukumu uz Edmontonu
hokejists tā arī nesaņēma. Pēc atgriešanās Eiropā viņš paspēja
uzspēlēt gan Somijā, gan pāris Krievijas klubos, bet karjeru
noslēdza Junostj komandā, kopā ar to 2011. gadā izcīnot Kontinentālo kausu un valsts čempionu titulu.
MIHAILS STEFANOVIČS
27.11.89.
98. izvēle
2008. gads, Toronto Maple Leafs
2007. gadā – jau 18 gadu vecumā – Grodņā
dzimušais uzbrucējs pārcēlās spēlēt uz Kvebekas
galveno junioru hokeja līgu un spēja pievērst sev NHL skautu
uzmanību. Diemžēl tālākā karjera neizdevās tā, kā iecerēts –
Stefanovičs nespēja nostiprināties pat AHL un bija spiests atgriezties dzimtenē. Taču arī Baltkrievijas hokeja flagmanim
Minskas Dinamo viņš izrādījās nevajadzīgs un pēc pāris gadiem, kas aizvadīti vietējā čempionātā Gomeļ rindās, nu nokļuvis Toljati Lada un spēlē Krievijas augstākajā hokeja līgā (VHL).

7.

KONSTANTĪNS ZAHAROVS
02.05.85.
101. izvēle
2003. gads, St.Louis Blues
Slavenā trenera Mihaila Zaharova dēls savu potenciālu tā arī nav realizējis – savulaik viņš tika
uzskatīts par ne mazāk talantīgu kā maiņas partneris Andrejs Kosticins. Savus spēkus okeāna otrā pusē uzbrucējs gan
izmēģināja, taču tālāk par AHL netika. Atgriezies dzimtenē,
viņš pat bija spiests spēlēt Krievijas augstākajā līgā (VHL), bet
pašlaik aizstāv Minskas Dinamo krāsas.

DMITRIJS STAROSTENKO
18.03.73.
120. izvēle
1992. gads, New York Rangers
Minskas Junostj audzēknis ātri vien pārauga
tolaik ne īpaši augsto vietējā hokeja līmeni un
nokļuva līdz pat Maskavas CSKA, no kuras 1991. gadā tika
izsaukts uz PSRS junioru izlasi, un Eiropas čempionātā (tolaik
bija arī tāds turnīrs) izcīnīja sudraba medaļu. Starp citu, šajā
izlasē spēlēja arī mūsu vārtsargs Pēteris Skudra, bet Minskas
Dinamo uz to bija deleģējis Andreju Andrijevski. Aizokeāna
karjera Starostenko nepadevās – pēc vienām ziņām, viņu
piekrāpa aģents, pēc citām – pats hokejists nebija gatavs tam,
ka NHL sasniegšanai nepieciešams malties cauri zemākajām
līgām. Nepilnu sezonu nospēlējis Zviedrijas klubā Timro, viņš
atgriezās Krievijā, bet jau 31 gada vecumā beidza karjeru. Pašlaik strādā Maskavas Dinamo bērnu hokeja skolā.
MIHAILS GRABOVSKIS
31.01.84.
150. izvēle
2004. gads, Montreal Canadians
Hokeja pamatus VDR pilsētā Potsdamā
dzimušais centra uzbrucējs (viņa tēvs
bija padomju armijas virsnieks) apguva Minskas Junostj
hokeja skolā, vēlāk Krievijā spēlēja Ņeftehimik un Maskavas
Dinamo vienībās. Pēc drafta pārcēlās uz Ziemeļameriku, taču,
neraugoties uz pieredzi valsts izlasē, bija spiests iziet zemāko
līgu skolu, līdz nostabilizējās NHL. Baltkrievu līdzjutēju vidū
pazīstams ar iesaukām MiG-84 un Grabo, bet treneru aprindās
zināms kā hokejists, kurš nelabprāt ievēro disciplīnu – gan
hokeja laukumā, gan sadzīvē. Pašlaik spēlē Washington Capitals.

Padomjlaiku
Minskas Dinamo –

fārmklubs un talantu kalve
Latvijā hokeja līdzjutēji ar stāžu mēdz nostalģiski nopūsties, atminoties par pagājušā gadsimta septiņdesmito un
astoņdesmito gadu Rīgas Dinamo, kas laiku pa laikam PSRS augstākajā līgā spēja nolikt pie vietas augstāka ranga
dūžus. Baltkrieviem šādu atmiņu ir mazāk, jo Minskas meistarkomanda (sākumā Torpedo, kopš 1976. gada – Dinamo)
pārsvarā dzīvojās pa pirmo vai pat otro līgu. Tomēr savulaik uz Minsku stažēties tika sūtīti Maskavas Dinamo jaunie
un perspektīvie spēlētāji (daļa no viņiem uzspēlējuši arī Rīgā). Bet astoņdesmito gadu pirmajā pusē savus augļus
sāka nest arī Minskas hokeja skola Junostj, kura jauniešu un junioru līmenī allaž bija starp labākajām visā padomjzemē
un kuras audzēkņi panāca to, ka PSRS pastāvēšanas beidzamajos gados Minskas komanda beidzot
nostabilizējās augstākajā līgā.
Tieši no padomju laikiem vecākās paaudzes līdzjutēju apziņā
saglabājies stereotips – Minskas Dinamo allaž bijuši pieveicami, jo ir tā dēvētie jaunākie brāļi. Hokeja hierarhija sporta biedrības Dinamo sistēmā tolaik bija skaidrāka par skaidru – galvenais klubs bāzējās Maskavā, tam tobrīd nederīgie spēlētāji
tika sūtīti uz fārmklubu Rīgā, jaunieši praksi guva Minskā, bet
tiem, kurus mūsdienās dēvētu par mūžam perspektīvajiem, tika
ļauts karjeru pabeigt Harkovā.
Ņemot vērā atšķirības meistarībā, vecajam Rīgas Dinamo īpaši
daudz oficiālo spēļu ar Minskas komandu nav bijis. Tiesa, vēl
pirms 1975./76. gada sezonas toreizējais Minskas Torpedo (ar
vēlāk Kijevas Sokol spēlējošo aizsargu Nikolaju Ladiginu sastāvā) Rīgā piedalījās laikraksta Sovetskij Sport balvas izcīņā,
vēlāk pāris reižu tika organizēti visu četru PSRS Dinamo komandu pirmssezonas turnīri, bet, kad Maskavā nolēma, ka
grandiem no tiem lielas jēgas nav, minskieši ik pa laikam tika
aicināti uz pārbaudes turnīriem un mačiem, kuros piedalījās
tolaik otra mūsu republikas spēcīgākā komanda Latvijas Bērzs.
Gan Rīgas, gan Minskas Dinamo ir spēlējuši tādi mūspusē
pazīstami hokejisti kā Aleksejs Froļikovs, Jevgēņijs Semerjaks,
Leonīds Beresņevs, Jurijs Šipicins, Vladimirs Krikunovs. No visas
šīs plejādes tikai Šipicins, neraugoties uz to, ka dzimis Omskā,
uzskatāms par Minskas hokeja skolas audzēkni (pavadījis kādu
laiku Junostj rindās, viņš 17 gadu vecumā debitēja Minskas
meistarkomandā), taču 1986. gadā viņš no Rīgas Dinamo
pārcēlās nevis uz Baltkrieviju, bet Maskavas Spartak, kur nospēlēja vēl četras sezonas, bet tad devās naudas meklējumos
uz Vāciju. Savukārt par Kirovočepeckā dzimušo aizsargu Krikunovu, kurš Rīgas komandas krāsas aizstāvēja no 1976. līdz
1982. gadam, bet pēc tam tai izrādījās lieks, baltkrieviem ir pavisam citas atmiņas. Minskā viņš nospēlēja tikai divas sezonas,
līdz 1984. gadam, taču pēc pieciem gadiem jau kā galvenais
treneris ieveda Minskas Dinamo PSRS augstākajā līgā – uz palikšanu. Vēl vairāk, tieši Krikunovs bija pie Baltkrievijas izlases

stūres, kad tā 2002. gada olimpiskajās spēlēs Soltleiksitijā,
pateicoties aizsarga Vladimira Kopatja neticamajai veiksmei
un zviedru vārtsarga Tomija Salo prāta aptumsumam, ceturtdaļfinālā pieveica zviedrus un galu galā izcīnīja ceturto vietu
olimpiskajās spēlēs.
Gadiem ilgi Minskas komanda bija kā caurstaigājamā sēta, uz
kuru vai nu spēļu prakses iegūšanai, vai arī audzināšanas nolūkā
nosūtīja spēcīgāku klubu hokejistus, daļu nu kuriem līdzjutēji
noteikti atceras. Piemēram, vārtsargu Sergeju Babariko, aizsargus Mihailu Sļipčenko un Juriju Strahovu (vēlāk lieliski spēlēja
Kriļja Sovetov sastāvā), uzbrucējus Vladimiru Zubriļčevu vai jau
pieminēto Froļikovu. Taču pamazām, paklusām izveidojās arī
baltkrievu hokeja skola. Sākotnēji tā meklēja talantīgus puikas pa visu plašo Padomju Savienību, vēlāk, kad hokejs ieguva
zināmu popularitāti, jau audzināja tā sauktos vietējos kadrus.
Par pirmajiem baltkrievu hokeja audzēkņiem, kuri tika
pamanīti Padomju Savienības mērogā, kļuva jau pieminētais
Šipicins un pašlaik labi pazīstamais treneris (un hokejista
tēvs) Mihails Zaharovs – viņus septiņdesmito gadu nogalē
un astoņdesmito sākumā regulāri izsauca uz PSRS jauniešu
un junioru izlasēm. Par pavērsiena punktu baltkrievu hokeja
vēsturē uzskatāma 1981./82. gada sezona. Turklāt svarīgākais
pat nebija tas, ka Minskas Dinamo atkal spēlēja augstākajā līgā
(šis panākums bija īslaicīgs), bet gan tas, ka Baltkrievijas jaunie hokejisti spēja uzvarēt PSRS Tautu spartakiādes turnīrā, bet
Minskas Junostj hokeja skolas audzēkņi apspēlēja visus savus
vienaudžus specializēto hokeja skolu sacensībās. Togad PSRS
U-18 izlasē, kas Eiropas čempionātā ieguva trešo vietu, debitēja vairāki Minskas hokeja skolas audzēkņi – vārtsargs Aleksandrs Šumidums, aizsargs Oļegs Mikuļčiks un uzbrucējs Nikolajs
Borščevskis. Gan Mikuļčiks, gan Borščevskis 1983. gadā tika
rekrutēti Maskavas Dinamo rindās un bieži saņēma uzaicinājumus uz PSRS izlasi. Starp citu, tieši Borščevskis uzskatāms par
titulētāko Minskas hokeja skolas audzēkni – 1992. gadā viņš

Albērvilā kļuva par olimpisko čempionu Neatkarīgo Valstu
Sadraudzības (NVS) izlases sastāvā. Tiesa, Tomskā dzimušais
Borščevskis (pašlaik pazīstams treneris) vēlāk izdarīja izvēli
par labu Krievijas pilsonībai – atšķirībā no minskieša Mikuļčika, kurš pārstāvēja Baltkrieviju vairākos pasaules čempionātos un Soltleiksitijas olimpiādē.
1984./85. gada sezonā Minskas Dinamo debitēja Aleksandrs Gaļčeņuks, turklāt debitēja tik lieliski, ka jau drīz vien
sagaidīja loģisko paaugstinājumu – pārcēlās uz Maskavas
Dinamo, kur padomjzemes sabrukšanas gados izcīnīja divus PSRS čempiona un vienu NVS čempiona titulu. Vēlāk
Gaļčeņuks devās pelnīt dolārus uz Ziemeļamerikas zemākajām līgām, bet viņa dēls – supertalantīgais Montreal Canadian uzbrucējs Alekss – jau pārstāv ASV izlasi. Lai gan varēja
aizstāvēt arī sarkani zaļā Baltkrievijas karoga krāsas...
Droši vien daudzi atminas lielisko Maskavas CSKA un PSRS
izlases maiņu – Aleksandrs Mogiļnijs/Sergejs Fjodorovs/
Pāvels Burē. Diviem no šiem hokejistiem ir vistiešākais sakars ar Minsku. Burē ir dzimis šajā pilsētā, taču viņa ģimene
vēlāk pārcēlās uz Maskavu un hokejista gaitas Pāvels uzsāka
jau šajā pilsētā. Toties kādreizējais Apatītu kluba Apatitstroj
uzbrucējs Fjodorovs nepilnu 16 gadu vecumā tika uzaicināts
uz Minskas Junostj un jau pēc pusgada spēlēja Dinamo komandas pamatsastāvā pirmajā līgā. Tiesa, tikai vienu sezonu
(1985/86), jo acīmredzamo talantu momentā nocēla visuvarenais CSKA... Bet par pirmo Minskas Dinamo spēlētāju,
kurš tika uzaicināts spēlēt PSRS izlasē, kļuva Jurijs Krivohiža,
kuram leģendārais Viktors Tihonovs atvēlēja vietu komandā,
kas 1989. gadā cīnījās tradicionālajā laikraksta Izvestija kausa izcīņā. Tobrīd Minskas komanda jau bija atkarojusi vietu
PSRS augstākajā līgā, tās sastāvā aizvien lielāku lomu sāka
spēlēt hokejisti, kuri vēlāk spīdoši spēlējuši valsts izlasē –
Andrejs Andrijevskis, Oļegs Antoņenko un citi. Bet tas jau ir
pavisam cits stāsts...
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Pēkšņi
Pirms dodaties ceļā uz Minsku, noteikti
pārliecinieties, ka līdzi paņemts krietna izmēra
maks vai pat soma, kur glabāt miljonus. Jā,
jā, pat vispieticīgākie Latvijas izlases līdzjutēji
Baltkrievijā kļūs par miljonāriem, jo
1 000 000 baltkrievu rubļu ir apmēram…
78 eiro! Tiesa gan, no brīža, kad Pasaules
Pazinējs iznāks no tipogrāfijas, līdz čempionāta
atklāšanai valūtas kurss var mainīties pat par
pāris desmitiem tūkstošu.
Krieviski vietējo valūtu sauc tāpat kā padomju laikā – par
rubli, reizēm pat neprecizējot, ka runa ir par Baltkrievijas rubli. Baltkrievu valodā gan tās nosaukums ir рубель, ko varētu
latviskot kā rubeli. Tomēr biežāk vietējie naudiņu dēvē par
zaķīšiem (зайчик), jo 1992. gadā, ieviešot vietējo valūtu, uz
viena rubeļa banknotes bija attēlots tieši šis zvēriņš. Rubļa
naudaszīmes pašlaik gan apgrozībā nav, toties ir faktiski bezvērtīgās 10, 20 un 50 rubļu banknotes. Pie naudiņas nāksies
pierast un rūpīgi skaitīt nulles – cik tur trūkst, lai sajauktu
100 vai 1000 rubļu banknotes ar 10 000 vai 100 000 rubļu

Bundzinieku gvarde no Īrijas

miljonārs!
naudaszīmēm, vai 5000 rubļu banknoti ar 50 000 rubļu naudaszīmi.
Lai gan valūtas kurss Baltkrievijā tiek noteikts centralizēti
(jaunāko informāciju iespējams iegūt interneta mājaslapā
http://www.belarus.by/ru/travel/exchange-rates), bankas un
sevišķi valūtas apmaiņas punkti mēdz ieviest nelielas variācijas. Mainot valūtu bankā, jārēķinās ar pagarām rindām – šīs
pašas iestādes baltkrievi izmanto arī, lai papildinātu mobilā
tālruņa kredītu.
Būtisks ir jautājums – vai naudu mainīt jau Latvijā pirms izbraukšanas, vai arī Baltkrievijā. No savas pieredzes varam teikt,

Sabiedriskais transports

Čempionāta organizatori sola, ka par sabiedrisko transportu faniem galva nebūs jālauza – no Fanu pilsētiņas kursēs īpaši autobusi
uz arēnām. Un katram fanam, kurš dzīvos oficiāli īrētās naktsmītnēs, nevis teltīs, kemperos, pie krustmātēm, draugiem un radiem,
tiks iedota brīvbiļete sabiedriskajam transportam.
Pagaidām gan nav skaidrs, cik bieži kursēs sabiedriskais transports no Fanu pilsētiņas uz arēnu. ”Pašlaik tiek izstrādāts pilsētas
sabiedriskā transporta kustības maršruts, lai nogādātu līdzjutējus uz ledus arēnām. Pagaidām neko konkrētāk pateikt nevaru,
jo pie Fanu ciemata notiek metro stacijas celtniecības darbi. Ņemot to vērā, par konkrētiem maršrutiem zināsim, tikai tuvojoties
maijam,” Pasaules Pazinējam teic čempionāta orgkomitejas menedžeris Ivans Semjakins. Tātad, tikko būs jauna informācija, tā tiks
publicēta www.sportadraugiem.lv .
Domājams, ka teju vai katrs fans izmantos sabiedrisko transportu, visticamāk, autobusu, jo metro uz arēnu neiet. Jāatceras, ka
autobusa biļete maksā 2500 Baltkrievijas rubļu. Biļetes var iegādāties gan kioskos, gan arī pie konduktoriem. Kioskā nopirktā biļete ir jākompostrē! Ja braucat bez biļetes, tad sods par to ir... apmēram tikpat liels, cik plānotā sabiedriskā transporta biļetes cena
Rīgā nerīdziniekiem. Jāņem vērā, ka sabiedriskajā transportā visas pieturas tiks nosauktas baltkrievu valodā, kas diezgan pamatīgi
atšķiras no krievu. Jā, un vēl viena īpatnība – maršrutā numur 1 tiek stāstīta Minskas vēsture tīrā krievu valodā.
Ja tomēr dosities izbraukumā ar metro, tad turpat stacijā jāiegādājas žetons, kas ir mazliet dārgāks nekā brauciens autobusā. Un
ticiet mums – šādu metro žetonu jūs vēl nebūsiet redzējuši – krāsaina plastmasas ripiņa!

Apdrošināšana
Ceļojot pa Eiropu, cilvēki var riskēt un iztikt bez ceļojuma apdrošināšanas, taču, braucot uz Baltkrieviju, pret šo jautājumu
būtu jāizturas daudz nopietnāk.
Atcerēsimies, ka apdrošināšana – tas nav tikai dokuments, ko
pavicināt zem deguna amatpersonām, bet arī nopietna garantija, ja gadās kāda nelaime, kas var izraisīt ne tikai veselības
problēmas, bet arī milzīgus izdevumus to ārstēšanai. Izvēloties
ceļojuma apdrošināšanu, noteikti jāņem vērā vairāki faktori –
vai ir paredzēts pašrisks, vai apdrošināšana ir spēkā, ja saasinājusies kāda hroniska kaite, vai apdrošināšana segs izdevumus,
ja ceļojumu nāksies atcelt.
Katrai polisei ir virkne nosacījumu, kas ir jāizstudē, vai arī
jālūdz palīdzība apdrošināšanas ekspertam izburties cauri
dažādām niansēm.
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Vidēji apdrošināšana vienai dienai izmaksā no 0,45 līdz 3 eiro,
atkarībā no apdrošinātajiem riskiem. Ja izvēlas iegādāties Seesam apdrošināšanu braucienam uz hokeja čempionātu un darīt
to Travel Art LV birojā, tad būs 20% atlaide.
Labā ziņa hokeja faniem – līdzīgi kā iepriekšējos gados,
Baltikums piedāvā iespēju iegādāties tā dēvēto promiļu
apdrošināšanu, kas paredz, ka apdrošināšanas līgums darbosies arī tad, ja apdrošinātais ir dzēris, bet alkohola reibums
nepārsniedz 1,2 promiles.
Šādu apdrošināšanas polisi var iegādāties tikai Travel Art LV –
vai nu nākot uz biroju Rīgā, Graudu ielā 68, A korpuss, vai
arī sazinoties ar speciālistiem elektroniski vai telefoniski:
ilze@travelart.lv, ilze.jakovleva@travelart.lv,
tālrunis +371 27717555

steidz uz Minsku

ka labāk vismaz tēriņiem paredzēto naudu samainīt jau mūsu
valsts valūtas maiņas punktos, lai, iebraucot ārzemēs, būtu vismaz kādi pārdesmit tūkstoši ķemertiņam vai rīta kafijai, jo ne
visur pieņem maksājumu vai kredītkartes. Pie robežas, mainot
naudu, varētu nākties stāvēt garā rindā. Tomēr jāatgādina,
ka ne visās Latvijas bankās mēdz būt pietiekami Baltkrievijas
rubļu krājumi.
Ja pašā Baltkrievijā ņem naudu no bankomāta, jārēķinās, ka
būs jāšķiras no komisijas maksas. Piemēram, pērn aprīlī par
miljona izņemšanu no bankas automāta, komisijas maksa bija
2,5 lati.

TaksomeTru
pakalpojumi
Cik maksās taksometru pakalpojumi Minskā hokeja čempionāta laikā? Uz šo jautājumu precīzu atbildi nespēj dot
neviens, pat ne paši taksisti. Bet čempionāta organizatori
vien noplāta rokas – sak’, nekāds sadarbības memorands,
kas paredzētu nepacelt cenas uz čempionāta laiku, nav noslēgts. Tādēļ atliek vien padalīties pašiem ar savu pieredzi
par ļoooti mainīgajiem taksometru pakalpojumu tarifiem.
Pirmā saskarsme ar taksometriem Pasaules Pazinēja komandai notika jau pirms gada – pērn pavasarī. Iebraucām
agri no rīta Minskas autoostā un lāgā nesapratām, kā ar
sabiedrisko transportu nokļūt līdz viesnīcai. Nācās vien
ņemt taksi. Mums visai naski pielēkšoja klāt viens kungs
gados, solot aizvest visur, kur vien vajag. Pateicām viesnīcas nosaukumu, un devāmies ceļā, klausoties kunga stāstu
par briesmīgi dārgo dzīvi Minskā. Mūsu brauciens ilga apmēram piecas minūtes. Cena – 130 000 Baltkrievijas rubļu.
Sapratām, ka tas jau ir stipri par dārgu par tik īsu braucienu
– pat Rīgā taksis daudz lētāks! Taču onkulis ietiepās – mēs
taču braucām ar inomarku, un pa tiešo no autoostas, un viss
taču tik dārgs! Neko darīt, samaksājām...
Pēc tam kad vietējiem pastāstījām par šo gājienu, viņi
pasmējās par muļķa ārzemniekiem. Minskā sistēma esot
vienkārša – vai nu pašiem jāizsauc taksometrs, vai arī
jālūdz to izdarīt viesnīcā vai kafejnīcā – parasti cilvēki to
neatsakot. Tad tarifs esot ļoti cilvēcīgs, jo taksisti zinot – ja
būs kāda krāpšanās, ātri vien būs skaidrs, kurš šoferītis apkalpojis pasažieri, un tad var sanākt šmuce. Vēlāk paši par
to pārliecinājāmies. Dodoties uz vienu tikšanos, taksometru
izsauca viesnīcas administratore, un par apmēram 8 kilometru braucienu samaksājām 40 000 rubļu.
Vidēji taksometri maksājot 3000 rubļu par kilometru, iekāpšanas maksa – sākot no 10 000 rubļu.
Lūk, kā var sazvanīt dažas taksometru kompānijas:
ТАКСИ 152: +375 29 222-21-52, +375 29 333-31-52
SmartTaxi (Смарт Такси ): +375 17 313-91-42
155: +375 29 666-60-55
By-Trans.by: +375 29 994-37-00
Столица 135: +375 29 666-60-01, +375 29 333-30-01
Такси Минск: +375 29 777-71-56, +375 25 777-71-56

Īrijas latviešu novēlējumi mūsu izlases puišiem
imants: ”Ar paceltu galvu caur ērkšķiem uz zvaigznēm!”
intars: ”Esiet cieti kā rieksts!”

Intars (pa kreisi) un Imants (pa labi) 2013. gada čempionātā
Helsinkos.

vadims: ”Lai komanda saspēlējas ar sesto spēlētāju, un tad
būs uzvaras! Lai izlase sagādā svētkus saviem līdzjutējiem!”

Kas notiktu, ja hokeja spēļu laikā tribīnēs nebūtu bundzinieku? Labi atceramies 2011. gada
čempionātu Bratislavā, kad mistisku apsvērumu dēļ arēnā bija aizliegts ienest bungas.
Fanu atbalsts bija, bet pavisam kluss – katrs savā stūrī kaut ko sauca, bet tās varenās kopības
sajūtas, kad visi ir vienā ritmā, diezgan pamatīgi pietrūka. Tad arī radās pārliecība, ka bez
bundziniekiem Latvijas izlases sestais spēlētājs ir tāds mazliet kusls un nesavākts.
Pašiem savs formas tērPs
Šogad nebūs kā Bratislavā. Vismaz pagaidām nekas neliecina,
ka bungas ienest arēnā neatļaus. Tādēļ bundzinieki jau pilnā
sparā gatavojas čempionātam, uzlabojot savus instrumentus
un šujot jaunus tērpus. Vismaz tie pieci publikas uzkurinātāji,
latvieši no Īrijas, bez kuriem pēdējos gados čempionāts vairs
nav iedomājams. Iepazīstieties – Intars Dzenītis, Imants Mālmanis, Vadims Konevņikovs, Raitis Vucens un Jānis Mačs –
latvieši no Zaļās salas. Un kopā ar viņiem uz Minsku dosies vēl
daudzi latvieši no Īrijas.
Īrijas bungotāji nav ar pliku roku ņemami – galu galā viņi
došanos uz čempionātu plāno jau ļoti savlaicīgi, tad, kad līdzjutēji no Latvijas tikai kūtri sāk skatīties Kontinentālās hokeja
līgas regulāro čempionātu. Izņēmums nebija arī gatavošanās
čempionātam Baltkrievijā – plāns par biļešu un naktsmītņu
iegādi bija gatavs jau rudens sākumā, un ziemas sezonā pilnā sparā sākās tērpu šūšana. ”Man jau jāprasa atļauja savam
dizainerim, vai varu viņu reklamēt... Edžus Konošonoks no
stampa.lv nāca man talkā ar pirmā kostīma šūdināšanu. Bet
šogad mums būs jauna forma – mēteļi. Un tos šuj Imanta
mamma,” atklāj Vadims.
Viņiem gatavs arī brīvā laika pavadīšanas plāns – galu galā
Baltkrievijā taču ir tik daudz ko redzēt. Un, kā stāsta Imants,
pamazām jau tiek domāts par nākamajiem čempionātiem, kas
nākamgad risināsies Čehijā, bet gadu vēlāk Krievijā...
Hokeja bacilis iesēts turīnā
Savā ziņā par galveno Īrijas bundzinieku barvedi varētu
uzskatīt Intaru, kurš, pateicoties gan savai bungošanai, gan
arī spilgtajam imidžam (puisi karoga krāsu mētelī taču atceras
visi, kuri pabijuši kaut uz vienu spēli!), labi zināms līdzjutēju
aprindās.
Intars ar hokeja slimību sasirdzis jau labi sen. „Pirmās man bija
olimpiskās spēles Turīnā 2006. gadā. Toreiz man, esot Īrijā,
nebija iespējas pa TV skatīties hokeju. Tad ar brālēnu aizlaidām
uz Turīnu un klātienē noskatījāmies spēles. Ja runājam par
Pasaules čempionātiem, esmu bijis daudzos – Kanādā, Šveicē,
Vācijā, Slovākijā, Zviedrijā un Somijā,” stāsta Intars.
Par hokeja fanu uzmundrinātāju, sitot bungas, Intars gan kļuvis
tikai 2008. gadā, kad čempionāts risinājās Kanādā, Jaunskotijas galvaspilsētā Halifaksā. „Toreiz vēl izsitu bungu plēvi un

spēles pārtraukumā ar taksi braucu pakaļ rezerves plēvei,” atceras Intars, piebilstot, ka bungošanas mākslā viņa skolotājs ir
Norvēģijas latvietis Juris Strazds. Viņš ir pats pieredzējušākais
no visiem ārzemju latviešu bundziniekiem ar 13 gadu pieredzi
fanu uzjundīšanā un, starp citu, pēc ilgāka pārtraukuma arī
pievienosies īrijiešiem. „Pats interesantākais, ka manas bungas
nekad nav bijušas Īrijā. Draugi katru gadu tās ved no Latvijas,”
noslēpumu atklāj bundzinieks Intars.
no kroga uz čemPionātu
Bundzinieku nosacīti jauno paaudzi iedvesmojis Imants.
Dublinas krodziņā skatoties 2010. gada čempionāta spēles,
nobriedis plāns, ka nākamajā gadā jābrauc uz čempionātu
un spēles jāskatās tieši arēnā. „Pamudināja Imants Mālmanis.
Kopā ar draugiem skatījāmies Latvijas izlases spēles, un Imis
ieteicās: braucam uz Pasaules čempionātu hokejā! Tā tas arī
ierāva mūs visus iekšā,” atceras Vadims. Bet pats Imants vien
parausta plecus – kas vairs atceras to īsto grūdienu, kas ļāva
šādiem vārdiem izšauties.
Tā nu jaunajai gvardei 2011. gada čempionāts kļuva par pirmo
un liktenīgo, kas saslimdināja ar hokeja fanošanas slimību, no
kuras, šķiet, zāles vēl nav izdomātas. Dodoties uz Bratislavu,
lidmašīnā iepazinušies ar Intaru. Un tā soli pa solim arī tā
bungošana sākusies. „Ar tām bungām visādi gāja. Kad bijām
Slovākijā, citi bundzinieki atļāva pāris reizes iegrabināt, līdz
ar to arī saslimu. Pats bungas
saņēmos nopirkt pēc čempionāta Zviedrijā 2012. gadā. Meklējos pa internetu, konsultējos
ar mūziķiem, gāju uz visiem
iespējamiem mūzikas veikaliem,” atklāj Vadims.
Arī Imantam sporta sacensības vairs nav iedomājams bez
bungām. Vēl nesen, 15. novembrī, viņš un Intars pilnā ekipējumā atbalstīja Latvijas futbola
izlasi draudzības spēlē Dublinā,
milzīgajā Aviva stadionā. Un,
starp citu... ap tūkstoti Latvijas

Jau 2009. gadā Intaru (pa labi) daudzi hokeja līdzjutēji sāka atpazīt
tieši imidža dēļ – mētelītis ir tik izteiksmīgs, ka šogad visi Zaļās salas
bungotāji būs tērpušies stipri līdzīgos tērpos.
atbalstītāju bija dzirdami krietni labāk nekā 40 tūkstošu lielais
Īrijas izlases līdzjutēju pūlis...
labs izlases sniegums un lēts alus!
Čempionātu Minskā puiši gaida ar lielu nepacietību – galu galā
šādā valstī tik liels sporta notikums būs pirmo reizi. ”Galvenais,
uz ko ceru, ir labs izlases stars. Bet, runājot par fanu dzīvi,
domāju, ka gaidāmi pamatīgi pigori Aleksandra karaļvalstī.
Ar vietējiem un pārējiem faniem viss būs OK. Kā parasti! Par
pārējo acis kubā un dalās reizinātājos – tas tāds joks,” pasmejas
Imants.
Arī Vadimam pats svarīgākais ir, lai izlase nostartē labi. Skaidrs,
ka olimpiskais gads, gara sezona, daudzi izaicinājumi, traumas... Bet izlases spēlētājiem ir jāparāda labākais, uz ko viņi ir
spējīgi. Tik daudz atbalstītāju taču brauks uz Minsku!
Paša vēlmes par fanu dzīvi Minskā ir ļoti cilvēcīgas – lai nav
uzskrūvētas cenas alum, ēdienam un izklaidēm.

Ēst kaut 24 stundas
diennaktī
www.eda.by
Visu diennakti
MTC: + 375 33 3510000
life:) : + 375 25 6310000
Velcom: + 375 29 3510000
Ja nav vēlmes iet uz
restorānu, un pilnīgi
apmierina iespēja
pasēdēt parkā un soliņa
ar dienišķo pārtikas devu,
tad var izmantot arī šādas
ēdinātavas.
Restorāni, picērijas, bistro, ātro uzkodu ēstuves – šādu
iestāžu Minskā netrūkst, un ikviens var atrast savam vēderam
tīkamāko, ja vien maciņa biezums atļauj. Pasaules Pazinēja
iznākšanas brīdī Minskā viegli varēja atrast simtiem dažādu
ēstūžu, kur pusdienas var ieturēt par apmēram pieciem eiro,
taču... paši baltkrievi bažījas, ka čempionāta laikā ēdienkartēs
būs pavisam citas cenas.
Tiesa gan, daži restorāni ar savu cenu politiku spēj nobiedēt
pat maskaviešus! Tādēļ, pirms izvēlaties vietu pusdienošanai,
rūpīgi izpētiet ēdienkarti un cenas, lai rēķina atnešanas brīdī
nenāktos nožēlot savu izvēli. Minskā tiek domāts par to, lai
visi čempionāta viesi varētu iepazīt baltkrievu virtuvi, tādēļ
Minskā tā būs pieejama teju vai visur. Protams, vislētāk paēst
ir picērijās un ātro uzkodu restorānos, kuri tagad, tieši pirms

www.pizza.by
Visu diennakti
Velcom: +375 29 6909393
МТС: +375 29 5559393
life:) : +375 25 9909393
čempionāta, tiek uzfrišināti, lai eiropieši nenobītos no dizaina.
Bet, ja ir vēlme ne tikai uzkost, bet arī jauki pasēdēt un kādu
bairīti iemalkot, tad lieti noderēs mūsu Minskas draugu
ieteikumi par vietām, kur to var izdarīt: Раковский Бровар
(tradicionālā virtuve un pašu darināts alus un uzlējumi);
alus restorāns Гвоздь (plaša Eiropas alu izvēle, sporta spēļu
translācijas), Гамбринус (alus krogs ar četrām zālēm). Ja ar
Minskas hokeja fanu ieteikumiem ir par maz, tad sev tīkamu
restorānu var izvēlēties no pērnā gada TOP restorānu saraksta
– http://www.toptable.by/shop/show-products/1/1/6/liste/.
Noderīga būs arī informācija par iespējām pasūtīt ēdienu uz
mājām – vai nu uz viesnīcu, vai uz Latvijas māju. Tādēļ publicējam sarakstu ar iestādēm, kas šādu pakalpojumu piedāvā
24 stundas diennaktī!

AlkoholA lietošAnA

sabiedriskās vietās draud ar bargu naudas sodu
Tikuši baltkrievu zemē, daļa fanu, iespējams, steigsies uz bodi, lai iepirktu lētos smēķus un vietējo bairīti un
tūdaļ uz vietas nodotos saviem netikumiem. Taču Baltkrievijā likumi ir bargi!
Pēc administratīvo pārkāpumu kodeksa 17.3. panta, alkoholisko dzērienu, tostarp alus, lietošana uz ielas, stadionos, skvēros,
parkos, sabiedriskajā transportā vai citās sabiedriskās vietās (izņemot vietas, kas paredzētas spirtoto dzērienu lietošanai) ir
aizliegta. Tāpat ar likumu noteikts, ka cilvēks nedrīkst staigāt apkārt piedzēries. Par šādiem pārkāpumiem var tikt piemērots
naudas sods līdz astoņām bāzes vienībām. Viena bāzes vienība ir 150 000 Baltkrievijas rubļu. Tātad bairīša dzeršana uz ielas
var izmaksāt pat 1 200 000 rubļu.
Noteikumi nosaka, ka arī smēķēt, atrodoties uz centrālajām ielām, parkos, laukumos, bērnu laukumu un skolu tuvumā, nav
atļauts. Taču pret šo prasību paši baltkrievi izturas visnotaļ vienaldzīgi, jo tikai apstākļos, ja milicim ir slikts garastāvoklis, var
tikt uzlikts sods, kura apmērs ir 400 000 rubļu.
Baltkrievijā nav noteikumu, kas liegtu alkohola tirdzniecību veikalos nakts laikā, kā tas novērojams pie mums. Taču, kā izrādās,
tādu bodīšu, kuras strādā augu diennakti, Minskā nemaz tik daudz neesot – palīdzība šādos gadījums jāmeklē pie taksistiem.

Iepirkšanās – ar padomju laika šarmu

Apavi, mēbeles, kosmētika, trauki – Baltkrievijas veikalos
sastopamas arī vietējā ražojuma preces, un katra paša ziņā
ir vērtēt cenas atbilstību kvalitātei un gaumei. Nevarētu gan
teikt, ka vietējā ražojuma ādas zābaki iznāktu lētāk, nekā tos
pērkot Rīgā, toties tādus šķīvjus un krūzītes, kā var nopirkt
Baltkrievijā, citur nav nācies redzēt jau gadu desmitiem.
Daudzi lielveikali Minskā ir saglabājuši padomju laika īpatnējo šarmu. Vai atceraties, kā bija, kad veikalos bija galantērijas
nodaļa, kur tirgoja kabatas lakatiņus – īstus, no auduma? Un
speciāls trauku veikals, kur iegādājami sviesta trauki, zupas
šķīvji, pialas ar krāsainiem zīmējumiem? Tas viss Baltkrievijā ir saglabājies! Tiesa gan, ne visos universālveikalos – arī
Minskā ir ienākušas Eiropas tendences, un šur tur var manīt
pasaulē pazīstamu zīmolu veikalus. Dāmu zināšanai – Minskā
nopērkama arī pasaules zīmolu kosmētika, starp citu, par mazliet pievilcīgākām cenām, nekā Latvijā. Taču paši minskieši
šopingā dodas uz Viļņu vai kādu no Polijas pilsētām.
Lai izdotos nopirkt to, ko sirds kāro, iespējams, būs jāiegriežas
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vairākos veikalos. Lai atvieglotu meklējumus, piedāvājam
vairāku Minskas lielveikalu nosaukumus un adreses.
Jāatceras gan, ka vairums no tiem strādā no plkst. 10 rītā līdz
plkst. 20.
∞ Универмаг ГУМ – пр. Независимости, 21
∞ Expobel – пересечение ул. Мирошниченко и МКАД
∞ Замок – пр. Победителей, 65
∞ Корона – ул. Кальварийская, 24
∞ Coolman – ул. Кульман, 3
∞ Globo – ул. Уманская, 54
∞ Арена-сити – пр. Победителей, 84
∞ Европа – ул. Сурганова, 57А
∞ Пассаж на Немиге – ул. Немига, 8
∞ Подземный город – Партизанский пр-т, 81
∞ Рига – ул. Сурганова, 50
∞ Силуэт – ул. В. Хоружей, 1А
∞ Столица – пл. Независимости, 3/2
∞ Prostore – пр. Дзержинского, 126

restorāns Оливье
Darba laiki
P-Pk: 09:00-04:00
S: 12:00-04:00 Sv: 12:00-01:00
Velcom: +375 29 1760000
MTC: +375 29 2764525
Суши Bесла
Visu diennakti
www.sushivesla.by
velcom: +375 29 3210000
MTC: +375 29 3210000

BALTKrIeVU VIrTUVe
– kā nu bez
kartupeļiem?

Cenas
pārtikas veikalos
Faniem, kuri gara acīm redz desu luņķus, speķa kalnus un šņabi teju vai par velti tirgotus baltkrievu veikalos, nāksies rūgti
vilties. Pārtika nemaz tik lēta Minskā nav. Toties, gaļa garšo
pēc gaļas, ir pamatotas aizdomas, ka gaļa ir arī desās. Par šņabi
vispār nerunāsim – tā kvalitāti kontrolē pēc visaugstākajiem
standartiem, tādēļ uzrauties uz dziru, pēc kuras lietošanas
sakarīgos daudzumos nākamajā rītā sāpēs galva, ir praktiski
neiespējami. Vietējo ieteikums – izvēlieties Baltkrievijas valsts
rūpnīcās ražotos dzērienus – to kvalitāti kontrolējot visrūpīgāk!
Esam apkopojuši cenas, kādas ir pārtikai veikalos. Tiesa, tas
bija pirms čempionāta, un mēs nevaram galvot, ka, gaidot
lielo fanu pieplūdumu, veikalnieki cenas nepalielinās. Pierakstītas standarta, nevis atlaižu akciju cenas! Jā, un norādām
cenas baltkrievu naudās, lai paši jau lēnu garu sākat pierast pie
milzīgajiem skaitļiem!
PārTikas cenas
Baltmaize – no 7000 BYR
Rupjmaize – no 4000 BYR
Žāvēta gaļa, 1 kg – no 80 000 BYR
Vārītā desa, 1 kg – no 45 000 BYR
Žāvēta desa, 1 kg – no 60 000 BYR
Saldēta vista, 1 kg – no 40 000 BYR
Maltā gaļa, 1 kg – no 20 000 BYR
Pelmeņi, 1 kg – no 16 000 BUR
Siers, 1 kg – no 60 000 BYR
Zivju konservi – no 15 000 BYR
Makaroni, 1 iepakojums – no 7000 BYR
Ātri pagatavojamās nūdeles, 1 iepakojums – no 3000 BYR
Kartupeļi, 1 kg – no 3500 BYR
Tomāti, 1 kg – no 16 500 BYR
Gurķi, 1 kg – no 20 600 BYR
Olas, 10 gab. – no 14 000 BYR
Majonēze, 1 paciņa – no 5000 BYR
Piens, 1 litrs – no 7000 BYR
Tēja, 1 iepakojums – no 7000 BYR
Kafija, 500 g – no 30 000 BYR
Cukurs, 1 kg – no 7000 BYR
Čipšu paka – no 9000 BYR
Coca Cola, 2 litri – no 13 5000 BYR
Sula, 1 litrs – no 10 000 BYR
Ūdens, 1,5 litri – no 6000 BYR
Tualetes papīrs – no 20 000 BYR
alkohola cenas
Alus, vietējais, 0,5 litri – no 9000 BYR
Alus, importa, 0,5 litri – no 18 000 BYR
Degvīns, vietējais, 0,5 litri – no 50 000 BYR
Degvīns, importa, 0,5 litri – no 80 000 BYR
Dzirkstošais vīns, 1 pudele – no 40 000 BYR
Vīns, 1 pudele – no 40 000 BYR
Viskijs 0,5 litri – no 200 000 BYR

Ģeogrāfiski Baltkrievija atrodas tepat blakus, tās tradicionālajos ēdienos lielākoties tiek izmantotas tās pašas sastāvdaļas, kas pie mums, tādēļ nevajadzētu būt bažām, ka līdzjutējus līdz
vēdergraizēm varētu novest eksotiskas pārtikas lietošana. Tomēr gardēžus gaida daži pārsteigumi:
baltkrievu virtuvē uzsvars tiek likts uz sautēšanu, nevis cepšanu, pat lielveikalos nopērkamajās
vietējā ražojuma desās dominē gaļa, nevis E-vielas un gaļas izstrādājumi, un, protams, kartupeļus
baltkrievi prot pagatavot visdažādākajos veidos tā, ka pirkstiņus aplaizīsi!
Buļba (бульба) – tā baltkrievu valodā sauc kartupeli, kas ir
viens no iecienītākajiem vietējā virtuvē izmantotajiem produktiem. Mīts, ka kartupeļus baltkrievi aizgūtnēm sukājuši
iekšā kopš aizvēsturiskiem laikiem, gan īsti neatbilst patiesībai – tikai XIX gadsimta nogalē šis savulaik no Amerikas
ievestais kultūraugs no aristokrātu iecienītas delikateses
kļuvis par plaša patēriņa produktu un tā bumbuļus regulāri
pārtikā sākuši izmantot arī mazāk turīgie iedzīvotāji. XX gadsimta sākumā, kad Krievijas impērijā tika veikta agrārā reforma, amatpersonas (pats cars Nikolajs II un premjers Pjotrs
Stolipins) konstatējušas, ka Baltkrievijas klimats un augsne ir
lieliski piemēroti tieši kartupeļu audzēšanai. Tapis rīkojums,
saskaņā ar kuru vairāk nekā 90% lauksaimniecībā apstrādājamās zemes atvēlēta kartupeļiem (padomju laikā specializācija nav mainīta), un ir tikai loģiski, ka ar laiku tapušas
aizvien jaunas un jaunas receptes, kā tos pagatavot. Pirms
aptuveni 100 gadiem kaimiņi sākuši ironiski, bet reizēm arī
nicīgi baltkrievus dēvēt par buļbašiem. Nevar sacīt, ka viņiem
tas patiktu – mums taču arī nepatīk, ja ārzemnieki latviešus
apsaukā par reņģēdājiem!
Minskas ēstuvēs, protams, iespējams tikt gan pie parastiem vārītiem kartupeļiem, gan pie absolūti neautentiskiem
french fries, taču to lietošana uzturā šajā zemē būtu gandrīz
tāds pats gastronomiskais idiotisms kā Bratislavā mieloties ar
kebabu. Ja vēlaties nogaršot kaut ko patiešām vietējai gaumei atbilstošu, jāatceras, ka baltkrievi parasti mēdz kartupeļus pirms gatavošanas sarīvēt. Šādā veidā, piemēram, top
ēdiens ar aizdomīgo nosaukumu бабка – to gatavo čuguna
katlā, sautējot rīvētus kartupeļus, kūpinātas gaļas gabaliņus,
cūkas krūtiņu un dažādas piedevas. Veģetāriešiem ir alternatīva – no rīvētiem kartupeļiem gatavotā картофлянка. Ne
mazāk slavenas ir baltkrievu kartupeļu pankūkas (дранікі),

kas arī gatavotas no rīvētiem kartupeļiem. Vārīts kartupelis
baltkrievu gaumē pavisam noteikti būs vārīts mundierī – to
ēd, bagātīgi apkaisot ar sāli, un sauc солоники. Veselus vai
sagrieztus kartupeļus mēdz arī sautēt ar dažādām piedevām – šos ēdienus dēvē par тушанка vai смаженики.
Piedāvājumā ir arī kartupeļu omlete (бульбяная яичница),
vai sacepums (гульбишник), kurā kartupeļiem parasti pievienots biezpiens, taču mēdz būt arī citas variācijas.
Protams, no kartupeļiem vien (lai ar cik lielu izdomu pagatavotiem) baltkrievi nepārtiek. Cūkgaļa viņiem ir tikpat lielā
cieņā kā latviešiem, taču pagatavošanas veids būtiski atšķiras.
Uz pannas vai atklātas uguns cepta gaļa Baltkrievijā nekad
nav bijusi īpašā cieņā. Tā vietā tiek izmantotas cepeškrāsnis,
kur gatavo, piemēram, пячисты – lielos gabalos apceptu liesu cūkgaļu vai aitas gaļu. Ne mazāk autentiski ir māla podiņos
ilgstoši sutināti gaļas ēdieni, kā мачанка – tas nu ir gardums,
kas jānobauda jebkuram ceļotājam. Jāliek gan aiz auss, ka
šāda maltīte ir lieliska tikko gatavota, nevis sildīta, atšķirībā
no gaļas veltnīšiem (зразы), ko itin labi var baudīt arī aukstus. Gluži tāpat kā citām slāvu tautām, arī baltkrieviem cieņā
ir zupas, no kurām daļa ir labi pazīstamas – borščam līdzīgā
biešu zupa ботвинник, dārzeņu un putraimu zupa поливка,
skābēto kāpostu zupa. Taču ir iespējams paeksperimentēt, vai
pie sirds ies kāļu zupa (грыжанка), ķirbju zupa (гарбузок) vai
uz auzu novārījuma bāzes gatavotā жур, kas pēc konsistences
atgādina ķīseli.
Ja raugās no klasiskajām latviešu pozīcijām, pavisam dīvaina
šķiet baltkrievu attieksme pret vēžiem. Daudzos ezeros to
esot vairāk nekā saprašanas, taču vietējie vēžus neuzskata
par labu ēdmaņu. Izskaidrojumu šādai dīvainai attieksmei
netrūkst, turklāt viens ir interesantāks par otru. Piemēram,
romantiskā versija vēsta, ka senos laikos, kad pašreizējā

Baltkrievijā pie varas bija poļi, šļahtiči jeb aristokrāti mēdza
doties ciemos pie kaimiņiem un viesoties tik ilgi, kamēr nebija izēsti visi konkurenta krājumi. Tad arī daži attapīgi feodāļi
sākuši viesiem vārīt milzu katlus ar vēžiem, bet, kad cienasts
likts galdā, novārītajiem vēžiem pievienots arī pārītis dzīvu,
kas pirms tam bagātīgi pamērcēti spirtā – šādā veidā tie uz
laiku ieguvuši sarkanu krāsu un zaudējuši spēju kustēties.
Protams, ka dzīvu vēzi feodāļi nav uzskatījuši par labu ēdienu
un sprukuši prom no kaimiņu galda, bet ar laiku šo attieksmi
pārņēmuši arī parastie ļautiņi. Tā ir romantiskā versija – skaista, bet maz ticama. Kad pirms pāris gadiem kāds Pasaules
Pazinējs Baltkrievijā vēžoja (starp citu, reti nesekmīgi), vietējie, kuri patiešām uz vēžiem lūkojas bez īpašas kāres, izstāstīja
vēl divas versijas, kas šķiet pamatotākas. Pirmkārt, Krievijas
impērijas laikos tieši Baltkrievijas teritorijā bija nomitināts
liels skaits ebreju, kuriem reliģisku apsvērumu dēļ vēžus uzturā lietot aizliegts – šo aizspiedumu pamazām pārņēmuši arī
citi iedzīvotāji. Otrkārt, vēži no Baltkrievijas ezeriem piegādāti tieši cara galdam, tādēļ ierēdņi darījuši visu iespējamo, lai
izskaustu iedzīvotāju interesi par šīm radībām.
Ne mazāk interesanti ir ar sēnēm, kuru arī Baltkrievijā netrūkst. Apgalvot, ka baltkrievi tās neēd, nozīmētu melot,
taču viņu sēņu lietošanas paradumi krietni atšķiras no Latvijā ierastajiem. Proti, baltkrievi nemēdz sēnes cept, turklāt
neuzskata tās par pamatēdienu. Sēnes tiek izmantotas kā piedeva (закрасы) citiem ēdieniem, parasti ziemai tās sagatavo
kaltējot, bet tikai retu reizi sāla vai marinē. Tikpat dīvaini ir
tas, ka baltkrievu virtuvē nav tradicionālu ēdienu, kas gatavoti no piena vai tā produktiem (piena zupas viņi nepazīst), taču
gan biezpiens, gan krējums, gan sviests allaž tiek izmantoti
kā piedevas neskaitāmu ēdienu pagatavošanā. Starp citu, arī
cepšanai baltkrievi, atšķirībā no ukraiņiem, izmanto sviestu
vai augu eļļas, nevis taukus vai speķi.
Desertam zinātāji iesaka izvēlēties vai nu cepeškrāsnī ceptus ābolus ar medu, vai arī lielo pīrāgu дзяд, kura receptūru
beidzamajos gados gan diemžēl skārusi globalizācija – papildus ierastajam ābolu ievārījumam un rozīnēm tam mēdz
pievienot arī dateles, kas Baltkrievijā, protams, neaug. Taču
tikpat labi par desertu uzskatāmi visdažādākie kvasi, kas tiek
gatavoti arī no bērzu vai kļavu sulas. Bet kebabu un bigmaku
faniem bažām nav pamata – arī Baltkrievijā ir nopērkamas
visvisādas kolas...
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NaktsmītNes

miNskā

Fanu ciemats

Viesnīca Minsk 4*

Pirms kāda laika čempionāta organizatori dievojās, ka šis būs viens no lētākajiem čempionātiem, kādi
vien bijuši pēdējos gados, tomēr naktsmītņu cenas liecina par pretējo. Patiesības labad jāteic, ka Minskā
ir ļoti maz viesnīcu un tās ir dārgas arī ikdienā. Bet ne jau tik dārgas...
Izvērtējot pieejamās naktsmītnes, vairākums Latvijas līdzjutēju izvēlas dzīvot Fanu ciematā. Patiesībā, kas gan tas par ciematu – daudzstāvu ēkas,
no kurām viena čempionāta laikā pārtaps par tādu kā mazo Latviju Baltkrievijā.
Fanu ciemata ēkas ekspluatācijā nodotas pavisam nesen. Pirms faniem ievākties tur būs paspējuši augstskolu studenti, bet, atnākot sporta svētkiem, viņi uz laiciņu izvāksies no šīm telpām.
Ja vēlaties dzīvot Latvijas namā, mājvietas var rezervēt pie Latvijas tūroperatoriem Travel Art LV un Kandagar. Ja naktsmītni rezervēsiet citā tūrisma
kompānijā, atrast naktsmītnes Latvijas mājā nebūs iespējams!
Izskatot naktsmītņu piedāvājumus, jārēķinās, ka to pieejamība mainās teju vai katru stundu (diemžēl arī cenas), turklāt pie tām var tikt, iegādājoties veselu paketi, kurā ietilpst spēļu biļetes, sabiedriskā transporta karte un suvenīrs. No šīm ekstrām atteikties diemžēl nav iespējams (vismaz
žurnāla sagatavošanas brīdī).

Naktsmītne
Fanu ciemats,
Latvijas māja

Attālums
līdz centram
≈ 7,9 km

Komfort apartamentu
komplekss 3*

≈ 4,3 km

Hotel Yubileiny 3*

≈ 1,4 km ar auto

Victoria Hotel 4*

≈3,7 km

Planeta 3*

≈ 2,1 km

Minsk 4*

≈ 1,4 km

Crowne Plaza 5*

≈ 1,5 km

Attālums
līdz arēnai
≈ 11,1 km

Apraksts

5-vietīgi dzīvoklīši ar divām istabām (viena guļamistaba 2 personām, otra – 3),
ir virtuve, vannas istaba, tualete. Virtuvē nav trauku. Pieejama bezmaksas
autostāvvieta. Adrese: проспект Дзержинского, 95
≈ 9,3 km
Pieejami divvietīgi numuri ar divguļamo gultu. Teritorijā bezmaksas privāta
autostāvvieta. Internets čempionāta laikā var būt par maksu.
Adrese: ул. Щорса, 1
≈ 5,7 km ar auto Uz dažām naktīm pieejami divvietīgi twin un lux numuri. Naktsmītnes teritorijā
ir publiskā autostāvvieta, kas maksā 3 USD/dienā. Visā viesnīcā – bezmaksas
bezvadu internets. Adrese: проспект Победителей, 19
≈ 4,3 km
Pieejami double numuri. Viesnīcas teritorijā bezmaksas autostāvvieta.
Pieejams bezmaksas bezvadu internets. Adrese: проспект Победителей, 59
≈ 6,4 km
Vienvietīgi numuri. Naktsmītnes teritorijā ir privātā autostāvvieta, kas
maksā 5 USD/dienā. Visā viesnīcā – bezmaksas bezvadu internets.
Adrese: проспект Победителей, 31
≈ 7,2 km
Pārsvarā pieejami divvietīgi numuri ar vienu gultu, bet uz dažām naktīm var
atrast arī single un twin numurus. Naktsmītnes teritorijā ir privāta bezmaksas
autostāvvieta. Bezmaksas bezvadu internets. Adrese: проспект Независимости, 11
≈ 8,1 km
Pieejami vienvietīgi, divvietīgi un club numuri. Autostāvvietas nav. Bezmaksas
internets. Adrese: улица Кирова, 13.

Cena
par nakti
EUR 28-54
double EUR 135-195
twin EUR 170-200
double EUR 200-250
double EUR 140-150
single EUR 135-145
double no EUR 240
single no EUR 255
double no EUR 270

Papildu informācija par
naktsmītnēm, to pieejamību
un rezervāciju –
zvanot +371 2771555 vai rakstot
ilze.jakovleva@travelart.lv,
edvins@travelart.lv
LUX numurs

Viesnīca Victoria 4*

Latviešu-krievubaLtkrievu

HoKEJA FANU
vārdnīca

Sveiks!
Привет!
Прывітанне!
Labrīt!
Доброе утро!
Добрай раніцы!
Labvakar!
Добрый вечер!
Добры вечар!
Uz redzēšanos! До свидания!
Да пабачэння!
Saldus sapņus! Сладких снов!
Салодкіх сноў!
Sarauj, Latvija! Порви (их), Латвия! Парві (іх), Латвія!
Stacija
Станция
Станцыя
Taksometrs
Такси
Таксі
Autobuss
Автобус
Аўтобус
Veikals
Магазин
Магазін / Крама
Maize
Хлеб
Хлеб
Desa
Колбаса
Каўбаса
Latvijas vēstniecība Латвийское посольство
Латвійская aмбасада
Biļete
Билет
Білет
Krogs
Кабак
Кабак
Alus
Пиво
Піва
Hokejs
Хоккей
Хакей
Uzvara
Победа
Перамога
Vārtsargs
Вратарь
Брамнiк
Aizsargs
Защитник
Абаронiц
Uzbrucējs
Нападающий
Нападаючы
Tiesnesis
Судья
Суддзя
Pusfināls
Полуфинал
Паўфінал
Zelta medaļa Золотая медаль
Залатая мядаль

Cik, cik miljoni par vakariņām jāmaksā?
Сколько, сколько миллионов надо платить за ужин?
Колькi, колькi мiльёнаў трэба плацiць за вячэру ?

Kurš atceras, cik nulles ir simt tūkstošiem?
Кто помнит, сколько нулей в ста тысячах?
Хто памятае, колькi нулёў у ста тысячах ?

Kā lai dabū Baltkrievijas pilsonību? Gribu dzīvot zemē, kur pat
lētam šņabim garantēta augsta kvalitāte!
Как получить белорусское гражданство? Я хочу жить в
стране, где даже дешевой водке гарантированно высокое
качество!
Як атрымаць беларускае грамадзянства? Я жадаю жыць
у краіне, дзе нават таннай гарэлкі гарантавана высокая
якасць!

Mums teica, ka alus vienu eiro maksāšot... bet Jums te pavisam
citas cenas!
Нам гворили, что пиво будет стоить один евро… а тут у Вас
совсем другие цены!
Нам казалі, што піва будзе каштаваць адно еўра ... а тут у Вас
зусім іншыя цэны!

Un vēl saka, ka baltkrieviem maz naudas esot...
А ещё говорят, что у белорусов мало денег…
А яшчэ гавораць, што у беларусаў мала грошай...

Nekaitiniet mani ar savām lētajām cenām cigaretēm, šņabim un
degvielai! Un nestāstiet, cik daudz maksājat par komunālajiem
pakalpojumiem!
Не раздражайте меня своими низкими ценами на
сигареты, водку и бензин! И не говорите, сколько платите за
коммунальные услуги!
Не дакучайце мне сваімі нізкімі цэнамі на цыгарэты, гарэлку
і бянзін! І не кажыце, колькі плаціце за камунальныя паслугі!

Cik ēdienu Jūs varat pagatavot no kartupeļiem?

Сколько блюд вы можете приготовить из картошки?
Колькі страў вы можаце прыгатаваць з бульбы ?

Kam jāzvana, lai šovakar mums numurā Pesņari uzdziedātu? Un
cik tas maksā?
Кому надо звонить, чтобы у нас в номере Песняры спели? И
сколько это будет стоить?
Каму трэба тэлефанаваць, каб у нас у нумары Песняры
праспявалі? І колькі гэта будзе каштаваць?

Cik somu vajag, lai nēsātu miljardu baltkrievu rubļu?
Сколько сумок нужно, чтобы носить один миллиард рублей?
Колькi сумак патрэбна, каб насiць адзин мiлiард рублёў ?

Taksist, šo mazo ierīcīti sauc kalkulators, un tūdaļ es pārrēķināšu
Jūsu nosaukto cenu.
Таксист, это небольшое устройство называется калькулятор,
я сейчас же пересчитаю Вашу названную цену.
Таксіст, гэта невялікая прылада называецца калькулятар, я
зараз жэ пералічу Ваш названы кошт.

Cienītais, atdodiet, lūdzu, manas bungas. Tajās nav nekādu
sprāgstvielu.
Уважаемый, верните, пожалуйста, мой барабан. В нем нет
никаких взрывчатых веществ.
Паважаны, вярніце, калі ласка, мае барабаны. У іх няма
ніякіх выбуховых рэчываў.

Sasodīts, kāpēc te ir tik daudz krievu fanu?
Чёрт возьми, почему здесь так много российских
болельщиков/фанов?
Чорт вазьмі, чаму так многа расійскіх заўзятараў/фанатаў?

Nu vai tad nav redzams, ka neesam nedz poļi, nedz leiši?
Неужели не видно, что мы не поляки, и не литовцы?
Няўжо не відаць, што мы не палякі, і не літоўцы?

Kā, vai tad blakus Ļeņina piemineklim nav Ļeņina mauzolejs?
Как, разве рядом с памятником Ленина нет мавзолея
Ленина?
Як, хіба маўзалей Леніна не побач з помнікам Леніна?

Piedodiet par familiaritāti, patiešām biju pārliecināts, ka Jūs esat
sumbrs Volats, nevis veikala krāvējs.
Извините за фамильярность, был уверен, что Вы – это зубр
Воланд, а не грузчик магазина.
Прабачце за фамільярнасць, але быў упэўнены, што Вы –
гэта зубр Воланд, а ня грузчык крамы.

Biedri milici, vai drīkst Jums ieliet vēl 50 gramus?
Товарищ милиционер, разрешите налить Вам ещё 50
грамм?
Таварыш міліцыянт, дазвольце наліць Вам яшчэ 50 грам?

Nu, normāli, pašā Minskas centrā apmaldījos kā Belovežas
gāršā...
Ну, и ну, нормально, в самом центре Минска заблудился как
в Беловежской пуще …
Ну, і ну, нармальна, у самым цэнтры Мінска заблудзіўся як у
Белавежскай пушчы...

Lūdzu, lūdzu, nogādājiet mani mājās – Fanu ciematā, Latvijas
mājā!
Пожалуйста, отвезите меня домой – в Фан-деревню, в

Lai gan Baltkrievijā visa saziņa
notiek lielākoties krievu valodā,
tomēr ir vēl daži vietējie, kuri labi
atceras un pat dzīvē lieto savu –
baltkrievu valodu! Tādēļ nenāktu
par skādi iemācīties vismaz dažas
frāzes baltkrievu valodā. Bet tiem,
kuriem ir švakas arī krievu valodas
zināšanas, brīdinām uzreiz, ka
angļu mēli Minskā pratīs tikai
retais. Un tā – maza sarunvalodas
vārdnīca trijās valodās!

Латвийский дом!
Калi ласка, адвязiце мяне да дому – у Фан-веску, у
Латвiйскую хату!

Tāda sajūta, ka vakar mani sagūstījuši un pratinājuši partizāni.
Такое чувство, что вчера меня захватили и допрашивали
партизаны.
Такое пачуцце, што ўчора мяне захапiлi i дапрашвалi
партызаны.

Kur te var pieteikties Minskas Dinamo sastāvā? Dzirdēju, viņi
ņemot visus leģionārus, kuri kaut mazliet spēj uz slidām
nostāvēt.
Где здесь можно записаться в состав Динамо Минск?
Слышал, они берут всех легионеров, которые хоть немного
стоят на коньках.
Дзе тут магчыма запісацца ў склад Дынама Мiнск?
Я чуў, яны бяруць ўсіх легіянераў, якія хоць трохі стаяць на
каньках.

Ejam kopīgi fanot pret Krievijas izlasi!
Идёмте вместе болеть против Российской сборной!
Пойдзем разам балець супраць Расiйскай сборнай!

Eh... Vai šodien Jums nenotiek kāds interesants futbola mačs?
Эх…У Вас сегодня не состоится какой-то интересный
футбольный матч?
Эх ... У Вас ні адбудзецца лi сёння нейкі- небудзь цікавы
футбольны матч?

Bet olimpiādē tomēr spēlējām mēs...
Но всё же мы в олимпиаде участвовали…
Але мы ў алімпіядзе ўсё ж ўдзельнічалі ...

Kur ir tuvākais Latvijas preču veikals? Mums Rīgā ir daudz
tirdzniecības iestādes ar nosaukumu Baltkrievijas preces.
Где самый ближайший магазин латвийских товаров? У нас
в Риге довольно много торговых предприятий с названием
Белорусские товары.
Дзе самы бліжэйшы магазін Латвійскіх тавараў? У нас у
Рызе даволі шмат гандлёвых прадпрыемстваў з назвай
Беларускія тавары.

Par politiku nerunāsim, bet...
Не будем говорить о политике, но…
Не будзем гаворыць пра палiтыку, але...

Pasarg’ Dievs! Nav man nekāda sakara ar to Eiroparlamentu.
Боже упаси! Нет у меня никаких связей с Европарламентом.
Божа! Няма ў мяне ніякіх сувязей з Еўрапарламентам.

Ziniet, kas mums kopīgs? Jauna bibliotēka. Un vēl – vieni to zākā,
citi slavē!
Знаете, что у нас общего? Новая библиотека. А ещё – одни её
порочат, другие восхваляют!
Ведаеце, што у нас воднага ? Новая бiблiятэка. А яшчэ- адны
яе зневажаюць, іншыя ўсхваляюць!

Jūs mūs cienāt? Nu tad nepārtrauciet kālija minerālmēslu
tranzītu!
Вы нас уважаете? Ну, тогда не прерывайте транзит калийных
удобрений!
Вы нас паважаеце? Ну, тады не перарывайце транзіт
калійных угнаенняў!

ko apskatīt
Minska ir un būs hokeja galvaspilsēta, taču uzturēties
vienuviet ilgāku laiku var kļūt mazliet garlaicīgi. Un, ja jau
reiz esat nokļuvuši Baltkrievijā, tad noteikti ir vērts apskatīt
arī kaut ko ārpus galvaspilsētas. Piedāvājam doties uz kādu
no šīm vietām, lai iepazītos gan ar savdabīgo arhitektūru
(Minskā jūs to neredzēsiet), gan ar valsts vēsturi.

Ko darīt MinsKā brīvajā laiKā

brīvajā laikā

mira
Mira ir unikāls pilsētciemats, kur atrodas pirmā Baltkrievijā uzbūvētā pils, kas piederējusi privātīpašniekam. Ja interesē viduslaiku vēsture un arhitektūra, tad ekskursija uz Miras pili ir domāta tieši jums! Braucot no Minskas ar auto, ceļā uz Miru pavadīsiet tikai nedaudz vairāk kā stundu. Apmetne ar nosaukumu Mira pirmo reizi minēta Lindenblata hronikā. Konkrēts Miras
pils uzcelšanas datums nav zināms, bet vairums vēsturnieku uzskata, ka pils celta XVI gadsimta 20. gados, jo tieši tad šīs pils
būvniecības iniciators, Lietuvas hercogistes magnāts Jurijs Iļjiņičs esot uzkrājis ļoti daudz bagātību. Cita informācija liecina, ka
pils pirmie īpašnieki Iļjiņiči nav spējuši pabeigt varenās būves celtniecību, tāpēc viņi to pārdevuši Radzivilu dzimtai, kura vēlāk
Miras pilī saimniekoja vairāk nekā 200 gadus.
1891. gadā Miras zemes un pili iegādājās kazaku virsaitis Nikolajs Ivanovičs Svjatopolks-Mirskis. Tā bija pēdējā dzimta, kuras
īpašumā bija pils. 1938. gadā nomira pēdējais šīs pils īpašnieks kņazs Mihails, un jau 1939. gadā Miras pili ieņēma Sarkanās
armijas karaspēks, kas šeit iekārtoja ebreju geto. 1942. gadā nacistu armija, īstenojot Trešā reiha holokausta politiku, sadzina
geto iemītniekus turpat netālu esošajā mežā un nošāva.
Pēc Baltkrievijas atbrīvošanas no vācu karaspēka pilī
apmetās Miras pilsētciemata iedzīvotāju ģimenes, kas
kara laikā bija zaudējušas savus īpašumus un jumtu virs
galvas. Vietējie pili apdzīvoja teju 20 gadus.
1987. gadā pils kļuva par Baltkrievijas PSR Valsts
mākslas muzeja filiāli, un jau 1989. gadā tika uzsākts
vērienīgs Miras pils restaurācijas projekts, lai tajā varētu novietot pils muzeja ekspozīcijas. 1993. gadā par pils
veiksmīgo restaurāciju un pielāgošanu muzeja vajadzībām saņemts diploms EuropaNostra, un jau 2000. gadā
pils komplekss iekļauts UNESCO Vispasaules cilvēces
kultūras mantojuma sarakstā.
Darba laiks: darba dienās no 10.00 līdz 18.00
Ieejas biļete: pieaugušajiem ap 60 000 BYR, skolēniem un studentiem ap 30 000 BYR
Adrese: ул. Чырвонаармейская, 2, Мир
Interneta mājaslapa: http://www.mirzamak.by/ru/

Ņesvižas pils komplekss
Ņesvižas pils, kas iekļauta UNESCO Vispasaules cilvēces kultūras mantojuma sarakstā, Draudzes
baznīca, Rātsnams... tie ir tikai daži no brīnišķīgajā Ņesvižas pilsētā pieejamajiem apskates objektiem.
Visievērojamākā vieta pilsētā noteikti ir Ņesvižas pils. Tās vēsture sākās 1553. gadā, kad pilsētas
valdē sāka darboties Jans Radzivils. Pēc viņa rīkojuma pilsēta tika apjozta ar māla sienu, bet
stāvā kalna nogāzē uzbūvēta koka pils. Jana Radzivila dēls Nikolajs nojauca koka pili, un tās
vietā tapa mūra nams.
Mūsdienās redzamais pils cietoksnis tika uzbūvēts Nikolaja Kristofora Radzivila laikā, kad
1583. gadā viņš sāka grandiozu pils restaurācijas projektu, kura autors ir Džovanni Bernadoni. Tā
pirmo reizi tika iznīcināta 1706. gadā. Jau 1726. gadā Radzivili atjaunoja iznīcināto pili un nostiprināja to vēl vairāk, bet tās atjaunošanas un paplašināšanas darbi turpinājās visu XVIII gadsimtu – toreizējais pils īpašnieks pārbūvēja to baroka stilā, kas maz vairs atgādināja viduslaiku
nocietinājumu. 1762. gadā pili iznīcināja krievu karaspēks. Pēc dažiem gadiem pili atjaunoja,
bet jau 1792. gadā pēc cara Pāvela I pavēles tā tika nodota Krievijas impērijas pārraudzībā. Pils
pārstāja būt par nocietinājumu, bet Ņesviža kļuva par Minskas guberņas mazpilsētu.
Kopš 1921. gada Ņesviža atradās Polijas sastāvā, bet, kad 1939. gadā, sākoties Otrajam pasaules
karam, nacistiskā Vācija un staļiniskā PSRS sadalīja Poliju, šī teritorija tika iekļauta Baltkrievijas
PSR un pili pameta tās pēdējie likumīgie īpašnieki. Otrā pasaules kara laikā šeit atradās hospitālis kara lidotājiem. Padomju gados un arī pēc PSRS sabrukuma te bija sanatorija, kas 90. gadu
beigās atstāja telpas, un kādu laiku pils bija pamesta likteņa varā. 2000. gadā sākās pils restaurēšanas darbi ekspozīciju vajadzībām, bet 2002. gadā pilī notika ugunsgrēks. Restaurācijas
un ugunsgrēka seku likvidēšanas darbi joprojām nav pabeigti, tomēr pašlaik unikālais, daudz
cietušais komplekss ir atvērts apmeklētājiem.
Darba laiks: katru dienu no 9.30 līdz 18.30
Ieejas biļete: pieaugušajiem 70 000 BYR, skolēniem un studentiem 35 000 BYR
Adrese: г. Несвиж, Дворцовый ансамбль
Interneta mājaslapa: http://niasvizh.by/
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HatiŅa
Hatiņa – melnākā lapaspuse Baltkrievijas vēsturē. Tieši šeit 1943. gada
22. martā notika tā saucamais Hatiņas slaktiņš. Nacisti ielauzās ciemā un to
aplenca. Ciema iedzīvotāji neko nezināja par to, ka tajā rītā sešu kilometru attālumā no Hatiņas partizāni apšaudīja nacistu autokolonnu un apšaudē gāja
bojā vācu virsnieks. Tieši tas kalpoja par iemeslu, lai nacisti nevainīgiem ciema
iedzīvotājiem parakstītu nāves spriedumu. Visus Hatiņas iedzīvotājus – gan
bērnus, gan pieaugušos, gan cilvēkus cienījamos gados – izraidīja no mājām
un sadzina vietējam kolhozam piederošajā šķūnī. Draudot ar ieročiem, kareivji
piecēla no gultas slimus cilvēkus, ņirgājās par sievietēm ar maziem bērniem,
pat zīdaiņiem. Šķūnī iedzina visas ciemā dzīvojošās ģimenes. Kāda maza meitenīte sākumā slēpās sētā, vēlāk patvērās mežā. Nacistu raidītās lodes nespēja
bēgošo bērnu panākt, tomēr kāds no karavīriem meiteni noķēra un izmisušā
tēva klātbūtnē izšāva viņai acis. Neviens pieaugušais todien neizvairījās no
drausmīgā likteņa. Tikai trim bērniem traģēdijas laikā izdevās noslēpties no
nacistiem.
Kad visi ciema iedzīvotāji jau bija sadzīti šķūnī, karavīri aizslēdza durvis, aplika
šķūni ar salmiem, aplēja ar benzīnu un aizdedzināja. Pārdesmit izdzīvojušie
cilvēki neizturēja ugunsgrēku un uzlauza šķūņa durvis, bet tos, kuri centās
bēgt no liesmām, nacisti nošāva. Bojā gāja 149 cilvēki, no tiem 39 vecumā līdz
16 gadiem. Šodien šajā vietā atrodas Hatiņas memoriālais komplekss. To svinīgi atklāja 1969. gada 5. jūlijā. Atklāšanas laikā uzstājās traģēdijas liecinieki
Aleksandrs Želobkovičs un Josifs Kaminskis. Komplekss joprojām ir pieejams
apskatei.
Darba laiks: katru dienu, iepriekš piesakot ekskursiju
Ieejas biļete: pieaugušajiem 19 850 BYR, skolēniem 13 650 BYR
Adrese: шоссе Минск-Витебск 50-й км, Логойск
Interneta mājaslapa: http://www.khatyn.by/

Ja reiz atrodamies Minskā un ir
patrāpījies brīvais laiks pilsētas
iepazīšanai, tas noteikti jāizmanto, lai
aplūkotu Baltkrievijas galvaspilsētas
interesantākās vietas!
Ja gribas nedaudz Kultūras
∞ baltkrievijas nacionālais mākslas muzejs
Lai, atgriežoties mājās un sarīkojot atmiņu vakaru, nenāktos sarkt savu smalkāko radinieku
iztaujātam, noteikti jāatvēl laiks Baltkrievijas
nacionālā mākslas muzeja apmeklējumam. Te
ir viss, ko varētu sagaidīt no iestādes ar šādu
nosaukumu. Turklāt paskaidrojošās plāksnītes
te, atšķirībā no nospiedoša vairākuma līdzīgu
iestāžu, ir arī angļu valodā. Otrdiena – brīvdiena!
Adrese: ул. Ленина, 20
∞ Treatskae Pradmestse
Otrā pasaules kara laikā Minska tika praktiski
noslaucīta no zemes virsas. Tas arī izskaidro
pilsētas arhitektūru, kādu to redzam šodien.
Minska kļuva par galvaspilsētu bez vecpilsētas, tādēļ tika pieņemts lēmums tādu uzbūvēt
pašiem. Tā nu radās šī vieta, kas nu pazīstama
arī kā daudzu jauku restorānu, kafejnīcu un
veikaliņu mājvieta.
∞ Autocinema
Tiem, kas uz Minsku dosies ar savu auto, noteikti var ieteikt doties uz kinoteātri zem klajas debess – kultūra un romantika vienuviet!
Ekrāns ir 144 kvadrātmetrus liels!
Vairāk informācijas:
http://www.tmk.by/auto-cinema/History/

Ja gribas nedaudz vēstures
∞ staļina līnija
Atzīmējot 60. gadadienu kopš Otrā pasaules kara beigām, aptuveni
30 kilometrus no Minskas tika radīts brīvdabas vēstures muzejs, kas
ataino aizsardzības pozīcijas netālu no bijušās PSRS robežas. Te atradīsiet gan ierakumu replikas, gan milzum lielu kara laika tehnikas
kolekciju un visu zinošus gidus komplektā. Un vēl – te ir lieliska iespēja pašam pabraukāt uz tanka (un nevis tankā), kā arī izmēģināt,
kā tas ir – šaut ar kalašņikovu. Braukšana uz tanka kompānijai līdz
10 cilvēkiem maksā miljonu rubļu, savukārt šaušana – ap 1,5 eiro
lode. Un vēl te ir iespēja izbaudīt arī armijas virtuvi.
Adrese: Лошаны Минского района, 6 km no pilsētas Заславля,
Молодечно virzienā.
∞ Kenedija slepkavas mītnes vieta
Bēdīgu pasaules slavu Lī Harvijs Osvalds ieguva, nogalinot ASV
prezidentu Džonu Kenediju. Bet īsi pirms tam viņš vairākus gadus
pavadīja PSRS, kur ieradās 1959. gadā. Dīvainais amerikānis vēlējās atteikties no ASV pilsonības, un nez kāpēc viņš tika izmitināts
Minskā. PSRS Osvalds pameta trīs gadus vēlāk.
Osvalda mītnes vietas adrese: ул. Коммунистическая, 4
∞ Alivaria alus darītavas muzejs
Hokejs bez alus ir daiļslidošana, un viesošanās kādā hokeja galvaspilsētā, neapmeklējot alus darītavu, ir nepiedodama! Alivaria
piedāvā ne tikai ieskatu alus tapšanas vēsturē, bet arī tūri ražotnē,
kā arī neizbēgamo alus degustāciju tās noslēgumā.
Šī alus darītava tika izveidota jau 1864. gadā, bet padomju laikā
bija pazīstama ar nosaukumu Minskas alus darītava nr.1 – ne jau
kuram katram deva pirmo numuru! Starp citu, mājās palicējiem
var stāstīt, ka devies tūrē pa vienu no vecākajām ēkām Minskā.
Melots nebūs! Brūža apmeklējums iespējams, iepriekš piesakoties
telefoniski. Adrese: ул. Киселева, 30
Tālr.: +375 239 58 05
∞ Militārās vēstures entuziastiem... vai vienkārši – neizaugušajiem puikām: baltkrievijas aviācijas muzejs
Aizrautīgu entuziastu izlolotajā muzejā vienkopus var aplūkot
iespaidīgu padomju aviācijas kolekciju.
Adrese: поселок Боровая, Минский район
Tālr.: +375 17 505 29 60

Ja gribas nedaudz adrenalīna
∞ baltkrievijas vdK centrālais štābs
Rīgas Stūra māja, kurā bija izvietots Valsts drošības komitejas galvenais birojs, sen jau stāv tukša, bet Baltkrievijas
VDK vēl aizvien darbojas pilnā sparā. Un dara to vēsturiskā,
skaistā ēkā vienā no galvenajām Minskas centra iepirkšanās ielām. Turēsim īkšķus, lai šo ēku iepazītu tikai no ārpuses – garāmejot.
Adrese: пр. Независимости, 17
∞ Oktobra laukums (Oktybrskaya)
Minskas lielākais laukums, mājvieta plašākajām demonstrācijām Baltkrievijas mūsdienu vēsturē, tai skaitā vardarbīgajām demonstrāciju apspiešanām pēc 2010. gada
prezidenta vēlēšanām. Baltkrievu valodā to patiesībā sauc
Kastrychnitskaya, taču vietējie lieto vēl seno padomju laika
nosaukumu. Miličiem gan labāk neteikt, ka esi ieradies izbaudīt revolucionāro auru, labāk saki, ka dodies apmeklēt
Minskas 0. kilometru – tas izskatās kā neliela piramīda
laukuma centrā.

2014
spēļu

A grupa/Čižovkas arēna
Zviedrija

Čehija

Kanāda

Slovākija

Norvēģija

Dānija

Francija

Itālija

B grupa/Minsk Arena
Somija

Krievija

ASV

Šveice

Vācija

Latvija

Baltkrievija

Kazahstāna

kalendārs

01
02
03
04

16:45
16:45
20:45
20:45

Piektdiena, 9. maijs
Francija – Kanāda
Čižovkas arēna
Šveice – Krievija
Minsk Arena
Slovākija – Čehija
Čižovkas arēna
Baltkrievija – ASV
Minsk Arena

05
06
07
08
09
10

12:45
12:45
16:45
16:45
20:45
20:45

sestdiena, 10. maijs
Itālija – Norvēģija
Čižovkas arēna
Kazahstāna – Vācija
Minsk Arena
Zviedrija – Dānija
Čižovkas arēna
Somija – LatVija
Minsk Arena
Kanāda – Slovākija
Čižovkas arēna
ASV – Šveice
Minsk Arena

11
12
13
14
15
16

12:45
13:45
16:45
17:30
20:45
21:00

sVētdiena, 11. maijs
Francija – Itālija
Čižovkas arēna
Vācija – LatVija
Minsk Arena
Norvēģija – Dānija
Čižovkas arēna
Baltkrievija – Kazahstāna Minsk Arena
Zviedrija – Čehija
Čižovkas arēna
Somija – Krievija
Minsk Arena

17
18
19
20

16:45
16:45
20:45
20:45

Pirmdiena, 12. maijs
Slovākija – Francija
Čižovkas arēna
Šveice – Baltkrievija
Minsk Arena
Čehija – Kanāda
Čižovkas arēna
Krievija – ASV
Minsk Arena

21
22
23
24

16:45
16:45
20:45
20:45

Otrdiena, 13. maijs
Itālija – Dānija
Čižovkas arēna
Vācija – Somija
Minsk Arena
Norvēģija – Zviedrija
Čižovkas arēna
Kazahstāna – LatVija
Minsk Arena

25
26
27
28

16:45
16:45
20:45
20:45

trešdiena, 14. maijs
Čehija – Itālija
Čižovkas arēna
Šveice – Vācija
Minsk Arena
Slovākija – Norvēģija
Čižovkas arēna
Krievija – Kazahstāna
Minsk Arena

29
30
31
32

16:45
16:45
20:45
20:45

Ceturtdiena, 15. maijs
Kanāda – Dānija
Čižovkas arēna
ASV – LatVija
Minsk Arena
Zviedrija – Francija
Čižovkas arēna
Somija – Baltkrievija
Minsk Arena

16:45
16:45
20:45
20:45

Piektdiena, 16. maijs
Kanāda – Itālija
Čižovkas arēna
ASV – Kazahstāna
Minsk Arena
Zviedrija – Slovākija
Čižovkas arēna
Somija – Šveice
Minsk Arena

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42

12:45
12:45
16:45
16:45
20:45
20:45

sestdiena, 17. maijs
Francija – Norvēģija
Čižovkas arēna
LatVija – Krievija
Minsk Arena
Dānija – Čehija
Čižovkas arēna
Baltkrievija – Vācija
Minsk Arena
Slovākija – Itālija
Čižovkas arēna
Šveice – Kazahstāna
Minsk Arena

43
44
45
46

16:45
16:45
20:45
20:45

sVētdiena, 18. maijs
Kanāda – Zviedrija
Čižovkas arēna
ASV – Somija
Minsk Arena
Čehija – Norvēģija
Čižovkas arēna
Krieviija – Vācija
Minsk Arena

47
48
49
50

16:45
16:45
20:45
20:45

Pirmdiena, 19. maijs
Dānija – Francija
Čižovkas arēna
Kazahstāna – Somija
Minsk Arena
Itālija – Zviedrija
Čižovkas arēna
LatVija – Baltkrievija
Minsk Arena

51
52
53
54
55
56

12:45
12:45
16:45
16:45
20:45
20:45

Otrdiena, 20. maijs
Norvēģija – Kanāda
Čižovkas arēna
Vācija – ASV
Minsk Arena
Dānija – Slovākija
Čižovkas arēna
LatVija – Šveice
Minsk Arena
Čehija – Francija
Čižovkas arēna
Krievija – Baltkrievija
Minsk Arena
trešdiena, 21. maijs — BrīVdiena

57
58
59
60

16:00
17:00
20:00
21:00

Ceturtdiena, 22. maijs
Ceturtdaļfināls
Čižovkas arēna
Ceturtdaļfināls
Minsk Arena
Ceturtdaļfināls
Čižovkas arēna
Ceturtdaļfināls
Minsk Arena
Piektdiena, 23. maijs — BrīVdiena

61
62

14:45
18:45

sestdiena, 24. maijs
Pusfināls
Minsk Arena
Pusfināls
Minsk Arena

63

16:30

sVētdiena, 25. maijs
Par bronzas medaļām
Minsk Arena

64

21:00

Fināls

sVētdiena, 25. maijs
Minsk Arena

