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Vēsturisks olimpiskais zelts!
Latvijas sportisti ceturto reizi neatkarības laikā izcīna olimpisko zeltu

Nacionāli  
konservatīvs
dienas  
laikraksts

Melleņu raža – 
pieticīga
Ilgstošā sausuma dēļ 
šogad meža mellenes 
ir nelielas, tirgū cena 
pakāpusies līdz 5 eiro 
par litru.
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Ugunsgrēku 
sezona
Eiropas dienvidus 
piemeklējuši plaši mežu 
ugunsgrēki. Siltais 
klimats rada aizvien 
lielākas problēmas.
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Vārda diena
EDMUNDS [2082], 
VIDMANTS [92], 
EDŽUS [344].  
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ILMĀRS STŪRIŠKA

Latvijas 3x3 basketbola izlase 
ar Kārli Lasmani, Nauri Miezi, Ag-
ni Čavaru, Edgaru Krūmiņu sastāvā 
trenera Raimonda Feldmaņa vadī-
bā vakar kļuva par Tokijas olimpis-

ko spēļu čempioniem, spraigā finā-
la mačā ar 21:18 pārspējot Krievi-
jas olimpiskās komitejas komandu. 
Iepriekšējos četrus gadus mūsē-
jie veda mājās medaļas no augstā-
kās raudzes sacensībām, bet kļūt 
par labākajiem pasaulē vēl nebi-

ja izdevies. Pašā svarīgākajā brī-
dī kvartets uzkāpa virsotnē un kļu-
va par vēsturē pirmajiem olimpis-
kajiem čempioniem šajā disciplīnā. 
Finālā rezultatīvākais ar desmit gū-
tiem punktiem bija Kārlis Lasma-
nis, kura tēvs Uģis 1992. un 1996. 

gadā olimpiskajās spēlēs startēja ai-
rēšanā. "Vienkārši uzsprāgu, prieka 
asaras. Mēs visi raudājām – arī Kār-
ļa mamma, māsa. Pusfinālu neva-
rēju paskatīties, jo nervi neturēja, 
domāju, ka sirds izlēks pa muti. Pa-
šam startēt bija vieglāk," "Latvijas 

Avīzei" laimi pauda Uģis Lasmanis. 
"Dzīvojam Ventspilī, Priežu ielā, 
un tepat tālāk mīt arī Dainis Kūla –  
1980. gada olimpiskais čempions 
šķēpa mešanā. Tā ka Kārlis ir otrais 
čempions no mūsu ielas."
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Zelta medaļu ieguvēji Agnis Čavars (no labās), Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis.  
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Kaspars Strods: 
"Tas, ko ģenerālkonsuls 
ieraudzīja dienasgrāmatā, 
viņam īpaši nepatika. Kā var 
būt, ka karagūsteknis varēja 
ēst marmelādi un speķi!?"
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Laiks paklusēt
Māris Zanders: 
"Zinātniekam nav "darba 
aprakstā" teikts, ka ir  
arī jāpacieš pazemojumi."
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