Ziemassvētku sadraudzības spēle basketbolā!
2013.gada 19.decembrī
Š.g. 17. decembrī Valsts policijas koledžas (turpmāk – Koledža) sporta zālē
norisinājās sadraudzības spēles basketbolā starp Koledžas un Valsts policijas izlases
komandām.

Galeriju skatīt šeit >>>
Pirmajā mačā uz laukuma izgāja dāmas. Valsts policijas izlases komandā tika
iekļautas pārstāves no Galvenās kārtības policijas pārvaldes (Birute Rozentāle),
Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes
(Iveta Bacule, Laila Packēviča), Personāla pārvaldes (Anda Strazdiņa), Iekšējā
drošības biroja (Inese Butāne) un Rīgas reģiona pārvaldes (Kristīne Romanova,
Viktorija Tolmačova). Savukārt Koledžas komanda tika veidota no dažādu
mācību/studiju grupu kadetēm - Monta Sondore, Helēna Lieķe, Agate Štila, Astra
Feldmane, Karīna Čerevina, Elīza Spruntule, Sintija Jēkabsone, Santa Beinerte, Diāna
Laganovska.
Spēle sākās ar straujiem pretuzbrukumiem gan uz vienu, gan otru grozu, taču pirmie
metieni no distances bija nesekmīgi. Spēles rezultātu atklāja Valsts policijas izlases
kapteine Birute Rozentāle, kura ar ātru driblu izlauzās zem groza apakšas un guva

salīdzinoši vieglus divus punktus. Visu pirmo ceturtdaļu ritēja līdzīga spēkošanās.
Koledžas rindās spēlējošās kadetes ar savām līderēm Astru Feldmani un Montu
Sondori priekšgalā veidoja ātru saspēli, nereti „noķerot” sāncenses uzātriem
pretuzbrukumiem un gūstot punktus no groza apakšas. Taču netrūka arīskaisti gūtu
„trīnīšu” abu komandu izpildījumā, kur izcēlās Kristīne Romānova (Valsts policija)
un Astra Feldmane (Koledža), kā arī precīzi izpildīti soda metieni – Viktorija
Tolmačova (Valsts policija) un Helēna Lieķe (Koledža).
Tomēr jaunība pamazām ņēma virsroku un puslaika otrajā pusē kadetes veica
pamatīgu izrāvienu, panākot jau diezgan vērā ņemamu pārsvaru (+15 punkti). Ar
Birutes Rozentāles un Ivetas Bacules pūlēm Valsts policijas komandai vēl izdevās
samazināt rezultāta starpību, taču pārtraukumam sākoties rezultāts 33:19 Koledžas
labā. Jāatzīmē, ka Astra Feldmane spēja gūt praktiski 50% no komandas gūtajiem
punktiem – 16, izceļoties ar diviem „trīnīšiem”.
Otrais puslaiks jau noritēja ar Koledžas komandas pārsvaru. Komandas trenere
Aldona Homiča, veicot biežas maiņas, uzturēja spēles tempu un kadetes turpināja krāt
punktu bagāžu, turklāt ar gūtajiem punktiem atzīmējās visas spēlei pieteiktās
basketbolistes. Rezultatīvākās otrajā puslaikā Santa Beinerte – 7 punkti, no tiem viens
tālmetiens.
Savukārt Valsts policijas izlase nepadevās un līdz spēles pēdējai sekundei cīnījās par
katru bumbu. Otrajāpuslaikā no distances precīzas bija Inese Butāne, Laila Packēviča
un Birute Rozentāle, bet Viktorija Tolmačova guva kārtējos divus soda metienus.
Lai arī spēles iznākums 60:31 vēstīja par labu Koledžas komandai, tomēr tas nebija
būtiskākais. Galvenais, ka gan mača dalībnieces, gan skatītāji guva pozitīvas
emocijas, uzlaboja noskaņojumu un labā sportiskā gaisotnē radīja Ziemassvētku
noskaņas.
Abas komandas tika apbalvotas ar kausiem, kā arī medaļas par spēles Pirmās
Zvaigznes tituliem saņēma Birute Rozentāle (Valsts policija) un Astra Feldmane
(Koledža).
Rezultatīvākās spēlētājas Valsts policijas komandā:





Birute Rozentāle – 14 punkti
Iveta Bacule – 4 punkti
Laila Packēviča – 4 punkti
Viktorija Tolmačova – 4 punkti

Rezultatīvākās spēlētājas Valsts policijas komandā:






Astra Feldmane – 18 punkti
Santa Beinerte – 9 punkti
Helēna Lieķe – 9 punkti
Monta Sondore – 8 punkti
Sintija Jēkabsone – 8 punkti

Pēc neliela pārtraukuma laukumā devās Koledžas un Valsts policijas izlases vīriešu
komandas.
Valsts policijas izlases komandā tika iekļauti pārstāvji no Galvenās kārtības policijas
pārvaldes (Oskars Vaisjūns, Māris Grīnfelds), Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes
Starptautiskās sadarbības biroja (Imants Auziņš), Galvenās administratīvās pārvaldes
(Mārtiņš Štange), Rīgas reģiona pārvaldes (Nauris Bēvalds). Savukārt Koledžas
komanda tika veidota no dažādu mācību/studiju grupu kadetiem – Oskars
Burmeisters, Guntis Āķis, Zintis Saulītis, Dins Rūdolfs Dancis, Uģis Ķiņķeris, Kārlis
Gaļkints, Kārlis Rihards Tiškus.
Arī šī spēle sākās ar augstu tempu, varbūt nedaudz sasteigtiem metieniem, taču bija
skatāma, azartiska un interesanta. Ik pa brīdim pat uzplaiksnīja nelieli asumi un
spriedze tika uzturēta visas spēles garumā. Valsts policijas izlasē ar azartiskumu
izcēlās tās kapteinis Imants Auziņš, kurš ar regulāriem caurgājieniem un precīzām
piespēlēm uz brīvo partneri neļāva Koledžas komandai „atslābt”. Savukārt Koledžas
izlasē pirmajāpuslaikā ar precīziem divpunktu metieniem no distances izcēlās Guntis
Āķis, bet trīs „trīnīšus salādēja” Zintis Saulītis. Daudzas atlecošās bumbas zem
groziem izcīnīja Uģis Ķiņķeris, kurš vadīja arī komandas saspēli. Arī rezultāts
pirmajāpuslaikā mainījās diezgan vienmērīgi no abu komandu puses. Tomēr, līdzīgi
kādāmu mačā, uz puslaika beigām Valsts policijas izlase, kura spēlēja praktiski bez
maiņām, pagura un, nespējot sekot līdzi pretinieku tempam, sāka pārkāpt noteikumus.
Koledžas komandas kapteinis Dins Rūdolfs Dancis, pret kuru visbiežāk tika pārkāpti
noteikumi, aukstasinīgi realizēja savus 4 „sodiņus”. Turklāt spēles protokolā
atzīmējās ar diviem skaisti bloķētiem pretinieku metieniem, izpelnoties skatītāju
ovācijas.
Otro puslaiku varētu nosaukt par divu vīru spēli – Valsts policijas izlases komandā
pamatīgu cīņas sparu izrādīja tās raženākais vīrs Oskars Vaisjūns, kurš guva skaistus
grozus gan ar triecieniem no augšas, gan ar kreisajiem pusāķiem, gan izcēlās ar
pilnīgu dominanci gan zem sava, gan pretinieku groza apakšas. Turklāt Oskars otrajā
puslaikā guva 23 punktus no 27 komandas gūtajiem punktiem kopā. Savukārt
Koledžas komandānepajokam ieskrējies bija komandas kapteinis Dins Rūdolfs
Dancis, gūstot 14 no saviem 20 punktiem. Labu bumbas pārvaldīšanas tehniku
demonstrēja kadets Oskars Burmeisters (8 punkti ar caurgājieniem), sakistus grozus
guva Guntis Āķis, bet no Valsts policijas izlases komandas ar vairāku atlecošo bumbu
izcīnīšanu un punktu guvumu izcēlās Mārtiņš Štange.
Spēles gala iznākums 60:48 Koledžas izlases komandas labā. Spēles Pirmās
Zvaigznes titulus saņēma Oskars Vaisjūns un Koledžas „trīnīšu” speciālists Zintis
Saulītis. Komandām tika dāvāti arīuzvarētāju kausi.
Rezultatīvākie spēlētāji Valsts policijas izlases komandā:




Oskars Vaisjūns – 29 punkti,
Imants Auziņš – 7 punkti,
Mārtiņš Štange – 6 punkti.

Rezultatīvākie spēlētāji Valsts policijas koledžas komandā:






Dins Rūdolfs Dancis – 20 punkti,
Zintis Saulītis – 11 punkti,
Guntis Āķis – 11 punkti,
Oskars Burmeisters – 8 punkti.

Valsts policijas koledžas Sporta katedra izsaka lielu pateicību komandu
dalībniekiem par izrādīto atsaucību, par parādīto sniegumu un lieliskas
gaisotnes radīšanu spēļu laikā!
Komandu pieteikumi
Valsts policijas dāmukomanda:










1. pulkvežleitnante Inese Butāne, Valsts policijas Iekšējās drošības biroja
Pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas priekšniece,
2. majore Birute Rozentāle, Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja
vecākā inspektore,
3. majore Iveta Bacule, Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko
noziegumu apkārošanas pārvaldes 1.nodaļas vecākā inspektore,
4. majore Laila Packēviča, Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko
noziegumu apkarošanas pārvaldes 1.nodaļas vecākā inspektore,
5. majore Anda Strazdiņa, Valsts policijas Personāla pārvaldes Personāla
uzskaites un lietvedības biroja personāla lietvedības nodaļas vecākā
inspektore,
6. kapteine Kristīne Romanova, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Rīgas centra iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore,
7. virsseržante Viktorija Tolmačova, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Kārtības policijas pārvaldes Īslaicīgās aizturēšanas biroja jaunākā inspektore.

Valsts policija koledžas dāmu komanda:










1. kaprāle Monta Sondore, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadete,
2. kaprāle Helēna Lieķe, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadete,
3. kaprāle Agate Štila, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadete,
4. ierindniece Astra Feldmane, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete,
5. ierindniece Karīna Čerevina, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete,
6. ierindniece Elīza Spruntule, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete,
7. ierindniece Sintija Jēkabsone, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete,
8. ierindniece Santa Beinerte, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete,
9. ierindniece Diāna Laganovska, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadete.

Valsts policijas kungukomanda:











1. majors Imants Auziņš, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas
pārvaldes Starptautiskā sadarbības biroja Interpola Latvijas nacionālā nodaļas
vecākais inspektors,
2. majors Nauris Bēvalds, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas
ziemeļu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieka vietnieks,
3. leitnants Mārtiņš Štange, Valsts policijas Galvenā administratīvā pārvaldes
Sadarbības un attīstības biroja Starptautisko lietu nodaļas vecākais inspektors,
4. leitnants Oskars Vaisjūns, Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo
objektu apsardzes pārvaldes Diplomātisko pārstāvniecību apsardzes nodaļas
inspektors,
5. virsseržants Māris Grīnfelds, Galvenās kārtības policijas pārvaldes
Satiksmes drošības pārvaldes Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja
Speciālo uzdevumu nodaļas jaunākais inspektors,
6. ierindnieks Rinalds Kokorevičs, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadets.

Valsts policijas koledžas kungu komanda:








1. kaprālis Oskars Burmeisters, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadets,
2. kaprālis Guntis Āķis, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadets,
3. ierindnieks Zintis Saulītis, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadets,
4. ierindnieks Dins Rūdolfs Dancis, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadets,
5. ierindnieks Uģis Ķiņķeris, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas kadets,
6. ierindnieks Kārlis Gaļkints, Valsts policijas koledžas Kadetu nodaļas
kadets,
7. ierindnieks Kārlis Rihards Tiškus, Valsts policijas koledžas Kadetu
nodaļas kadets.

Informāciju sagatavoja:
Valsts policijas koledžas
Sporta katedras vadītājs
I.Zvirbulis

