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Par soda mīkstināšanu Borisam Bogdaškinam 
 

 
Lūdzam mīkstināt iespējamo sodu, proti, iespējamo diskvalifikāciju no 

nākamās (-jām) Latvijas futbola virslīgas spēlēm FK “Jelgava” futbolistam 
Borisam Bogdaškinam atgadījuma spēles FK “RFS” – FK “Jelgava” 
(25.10.2020) kontekstā. 

 
Atgadījuma (notikumu virknes) apraksts: 
1) spēles laiks 29:39 - epizode, kurā Borisam Bogdaškinam ļoti skarbi un 

agresīvi tiek atņemta bumba, iespējams, veicot pārkāpumu (ja neviens 
no tiesnešiem to nefiksēja, tātad oficiālā versija ir “viss notika 
noteikumu robežās”), Boriss tiek izgrūsts no laukuma un daļēji 
piezemējas ārpus laukuma drošības zonas (saskaņā ar Infrastruktūras 
noteikumiem, tai jābūt 1,5m platumā abpus sānu līnijām); 

2) spēles laiks 29:45 - Boriss steidzami ceļas kājās un, kaut ko pie sevis 
purpinot un nemaz neprotestējot un neskatoties ne uz vienu no 
tiesnešiem, spēli turpina; 

3) spēles laiks 29:51 – spēles galvenais tiesnesis, nemaz nepievēršot 
uzmanību notikumiem uz laukuma, veic sprintu no savas atrašanās 
vietas uz vietu, kur aizskrējis futbolists Boriss Bogdaškins un, ne 
viņam, ne kādam citam kaut ko paskaidrojot, parāda sarkano kartīti, 
atstājot FK “Jelgava” mazākumā. 

 
Sēžot tribīnēs, steidzami meklējām reglamentu punktus, uz kā pamata 

šāda lieta varētu tikt darīta, kā arī sarīkojām konkursu “Ko tādu varēja pateikt 
Boriss” – secinājām, ka tiešo sarkano kartīti tiesnesis drīkst (var) rādīt, ja tiek 
veikti draudi viņa veselībai un dzīvībai vai ja viņš tiek apvainots, pazemots vai 
kāds agresīvi nepiekrīt kādam no viņa lēmumiem. Borisam Bogdaškinam šī 
bija 218.spēle FK “Jelgava” sastāvā un nevienā no iepriekšējām 217 spēlēm 
viņš neizcēlās ne ar pārlieku lielu agresiju, ne rupjību. Arī ārpusfutbola dzīvē 
Boriss ir pavisam vienkāršs puisis bez sliktiem paradumiem un nosliecēm uz 
aizliegtām vielām, ballēšanos vai citāda veida režīma pārkāpumiem – FK 



“Jelgava” viņš ir kā paraugs jaunajiem futbolistiem, kā jāattiecas pret 
trenēšanos, gatavošanos spēlēm un būt biedriskam un izpalīdzīgam. 

 
Izrādījās, ka Boriss spēles 30.minūtē, pēc kritiena (nogrūšanas) skrienot 

un turpinot spēlēt, pie sevis esot noteicis “ti menja zajebal” un to esot 
dzirdējuši ne vairāk kā 5 vai 6 futbolisti – pat netālu esošie rezervisti un treneri 
uz rezervistu soliņiem neko nesadzirdēja, tātad, atšķirībā no dažu citu klubu 
galvenajiem treneriem un futbolistiem, šis vārdu savirknējums nebija dzirdams 
ne tribīnēs, ne tiešraidē. 

 
Tā kā šādus vārdus ikdienā (vismaz Jelgavā dzīvojot) nevar tik bieži 

dzirdēt, pieņemu, ka Boriss, būdams pieklājīgs cilvēks, ir tos iemācījies, lai 
pateiktu, aizbraucot ciemos uz Rīgu (braucot uz Spāniju mēs taču arī vienmēr 
iemācamies pāris populārākos teikumus, lai, aizbraucot ciemos, parādītu 
cieņu pret vietējo kultūru un iepriecinātu vietējos). Vārdi “ti menja”, liekas, ka 
galvenā tiesneša dusmu i(un kartītes parādīšanu) diezin vai izraisīja, tātad pie 
vainas bija vārds “zajebal”, kas vārdnīcā “Istoričeskije značeņija maķernih 
slov” (www.russki-mat.net) tiek skaidrots kā : “apriebties kādam, arī 
aizmest/aizsūtīt kaut ko pēc iespējas tālāk, nogurt līdz galīgam apnikumam”. 
Neesmu valodnieks, bet, liekas, ka Boriss mēģināja (pie kam klusi, pavisam 
neagresīvi un nevēršoties pie neviena konkrēta cilvēka, t.i., pat ne pie spēles 
galvenā tiesneša) pateikt (drīzāk emociju uzplūdā viņam tas “paspruka”), ka 
viņam kaut kas ir apriebies līdz apnikumam.  

 
Uz manu jautājumu (pēc spēles) par to, ko un kāpēc viņš tā teica, Boriss 

teica, ka precīzi izskaidrot nevar, bet noteikti viņš neesot vēlējies nevienu 
apvainot, ietekmēt vai kādam draudēt. Iespējams, ka pie vainas ir viens no 
Latvijā pazīstamākajiem reperiem Ansis, kura dziesmu “Zāles”  Boriss 
Bogdaškins pavisam nesen ir klausījies un tas, ka mākslas darbu (kino, 
mūzika, dzeja) citēšana ir pavisam pierasta lieta. Vēstules pielikumā 
pievienots iepriekšminētās dziesmas teksts (ja nu kāds to nav dzirdējis). 

 
Ņemot vērā visus apstākļus un to, ka Boriss kā cilvēks ir pavisam mierīgs 

(kaut arī klausās repu) un ir nožēlojis to, ka spēles laikā ir kļuvis nedaudz 
emocionāls, lūdzam atļaut viņam piedalīties čempionāta noslēdzošajās 4 
spēlēs FK “Jelgava” sastāvā un nepiespriest viņam spēļu diskvalifikāciju. 
 
 
 
Ar cieņu, 
 
 
____________________  
Ainārs Tamisārs 
„Futbola klubs Jelgava” meistarkomandas direktors 
ainars@fkjelgava.lv, tel.29234040 
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Zāles 

ansis, ansis 

Es diemžēl ļoti labi zinu, ko es daru. 
Iedo kaut ko, šņabi, vīnu, dod man alu, dod divus, 
Nav labdarība, jā nav.  
Ņem naudu, man, lūdzu, zāles pret to, ka tu man zajebal. 
 
Es diemžēl ļoti labi zinu, ko es daru. 
Iedo kaut ko, šņabi, vīnu, dod man alu, dod divus, 
Nav labdarība, jā nav.  
Nav šaubu, man, lūdzu, zāles pret to, ka tu man zajebal. 
 
Tu atsūtīji man vēstuli, es to redzēju, 
Bet man tobrīd likās ļoti atbilstoši neko neteikt. 
Tu zvanīji, sazvanīt mani nevarēja nedēļu, 
Tu staroji ar sajūsmu, es reaģēju pretēji. 
Man patīk pabūt vienam jā, viss tad ir jauki, 
Bet jūtos slikti, jo zinu, ka mani grib satikt draugi. 
Tas nav bieži, es saņemos, nav ko diseni jaukt, 
Tāpēc ieelpoju, izvēlos indi, izdzeru malku. 
Es dažreiz nevaru to pārkāpt,  
Tāpēc es reizēm dzeru to, kas man pat negaršo pārāk, 
Citādi togad jau redzētu mani lejam to ārā, 
Es leju iekšā, attiecīgais efekts nemanot sākās. 
Kāds apgalvoja, ka metode šī nesot līdzi risku, 
Kāds cits, ka man esot jūtīgs personības tips. 
Bet jūtīgs manā grāmatā - tas nozīmē vājš, 
Es spriedu, kad no tusiņa mājās es ļodzīgi nācu. 
 
Man nav vakaram plānu, bet tu man zvani un es nodomāju; 
Nē, nē, nē... 
Mēs taisam atmiņas dzīvoklī, kamēr mana bilde raustās, 
Tā kā saskrāpēti DVD. 
Un tas mums visiem nozīmē daudz, 
Ka šovakar mēs varam sēdēt te. 
Par to, ko leju savā sistēmā, es cenšos nelauzīt galvu, 
It kā es boikotētu PVD. 
 
Ok, man it kā tā nav problēma, un es zinu savus limitus, 
Bet tad kad tos pārkāpju, manī dzimst kaut kas lirisks, 
Freestyler džekiem tusā, jā, tie brīži maģiski. 
Un tas nekas, ja man tie maksā briesmīgas paģiras. 
 
Un trakākais ir, ka es mīlu savus draugus, 
Tam cik mums daudz ir kopīga pat īsti gala nav, 
Tāpēc ielej man kaut ko; ielej vīnu, ielej alu, manā glāzē 
Lai tur šovakar man mazāk zajebal! 
 
Es diemžēl ļoti labi zinu, ko es daru. 
Iedo kaut ko, šņabi, vīnu, dod man alu, dod divus, 
Nav labdarība, jā nav.  
Ņem naudu, man, lūdzu, zāles pret to, ka tu man zajebal. [4x] 


