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Paldies Jums par atbalstu un sadarb!bu!
SLJBL Talantu
nedēļa pirmdien, 1.
februārī, sāksies ar
akciju „Bumbas
skolām”.
2. Lpp.

Otrdien, 2. februārī, Trešdien,
Lai pārbaudītu
Paldies par
to, ka ESAM
KOP"!
3. februārī,
Piektdien, 5.
vispārējās izglītības jaunāko klašu
jaunatnes
februārī, plkst. 11:30
iestāžu klašu
basketbola izlašu
skolēni vizuālās
– 13:30
Olimpiskajā
#oned$% pirmoreiz pie Jums ciemosdalībnieku
n&k pirm&s Swedbank
LJBL
zi'as
audzinātāji aicināti
mākslas stundās
sporta centrā Rīgā
vec&kiem.
savās stundās runāt aicināti zīmēt...
zināšanas,
notiks diskusija
Un turpm&k
katru
m$nesi – 25.datum&
M(S b)sim
pie „Basketbols
JUMS. – vide,
par godīgu
un no
ceturtdien,
4.
basketbolu!
aizliegtajām vielām Jo tikai KOP" m$s varam
februārī
Swedbank kur veidojas
DAUDZ.
2. Lpp
tīru sportu.
rīko konkursu
Personības”.
„Prāta pie-spēle”
2010.gads
1.- 6. febru#ris - laiks, kad pirmoreiz Latvij& notiks Swedbank
2.
Lpp.
3. Lpp.
LJBL Talantu ned$%a. Katra diena b)s NOTIKUMS.

Sestdien, 6. februārī,
plkst. 10:00 – 17:00
Olimpiskajā sporta
centrā Rīgā Talantu
nedēļas noslēgums Swedbank LJBL
Zvaigžņu spēle
3. Lpp.

Bet - Talantu ned$%as fin&la pas&kums 6.febru#r!
3. Lpp. aicina kop& b)t visus M*S
- b$rnus un jaunie+us, vec&kus un trenerus, m)su draugus - VISUS. Aicina
kop& b)t ,IMENES.
Lai b)tu kop& - j)tot l!dzi sav$jiem, piedaloties pa+iem.
Lai KOP" b)tu INTERESANTI.
N$CIET UZ OLIMPISKO SPORTA CENTRU R%G$,
PLKST.10:00 VISS S$KSIES
B&S INTERESANTI – VISIEM!

Swedbank LJBL ziņas vecākiem

Jūs lasāt pirmo Swedbank
Latvijas
vēstulivesel!bu
vecākiem
Jau n&kamaj&
reiz$Jaunatnes
– par J)su basketbola
b$rnu fizisko līgas
sagatavot!bu,
u.c. un turpmāk katru
mēnesi centīsimies Jums pastāstīt parjaut&jumiem,
jaunatnes basketbola
aktualitātēm, apspriest jautājumus kā
jau daudz pla+&k.
Inform$jiet
ar!
citus
par
iesp$ju
UZZIN"T
pirmajiem.
veicināt pusaudžu daudzpusīgu izaugsmi un kopā veidot vidi, kur
pozitīvu impulsu gūst nākamās
RAKSTIET
lai
m$s
ko
uzzin&tu
no
Jums!
Personības.
Info – www.basket.lv
Šajā reizē stāstīsim par Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas (SLJBL) “Talantu nedēļu”, kas
J)su swedbank
LJBL un citās jomās
jaunnedēļ notiks pirmo reizi (ceram, ka arī turpmāk!). No 1. līdz 6. februārim
jaunieši
talantīgi ex-basketbolisti līdzdarbosies sporta, izglītības un labdarības pasākumos.
2010
Nākamajās vēstulēs stāstīsim par februāra aktualitātēm, LBS fiziskās sagatavotības treneris Viktors Lācis
dalīsies pārdomās par jauniešu fizisko attīstību un skarsim citas, mūsuprāt, svarīgas tēmas. Lūdzu
rakstiet par Jūs interesējošiem jautājumiem SLJBL direktorei Anitrai Eiklonei - epasts:
anitra.eiklone@lbs.lv

Uz sadarbību!
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SLJBL Talantu nedēļa
pirmdien, 1. februārī,
sāksies ar akciju
„Bumbas skolām”.
SLJBL jau kopš 2009 gada decembra
uzdāvinājusi basketbola bumbas vairāk
nekā 70 Latvijas vispārējas izglītības
iestādēm, kuru komandas pieteikušās
dalībai Swedbank LJBL rīkotajā
čempionātā 1 pret 1. Tagad akcijai
pievienosies seši Latvijas basketbola līgas
un Latvijas Sieviešu basketbola līgas
klubi – „Valmiera”, „Zemgale”,
Daugavpils Universitāte, „Ventspils”,
„Saldus” un “RTU/Merks”, kuru
spēlētāji jaunnedēļ pasniegs dāvinājumu
bērnu namiem un patversmēm sešās
Latvijas pilsētās.
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Otrdien, 2. februārī,
akcija “Par Tīru spēli”
Otrdien, 2. februārī, vispārējās izglītības
iestāžu klašu audzinātāji aicināti savās
stundās runāt par godīgu un no
aizliegtajām vielām tīru sportu. Šī tēma
pērn tika aktualizēta ar antidopinga
kampaņu „Par Tīru spēli”, kuru Latvijas
Basketbola savienība rīko sadarbībā ar ar
Sporta medicīnas valsts aģentūras
Antidopinga nodaļu.
Lūdzu informējiet sava bērna klases
audzinātāju par iespēju iesaistīties šajā
akcijā. Materiāli sarunai atrodami LBS
interneta vietnē www.basket.lv , sadaļā
Talantu nedēļa.
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Trešdien, 3. februārī,
jaunāko klašu skolēni
vizuālās mākslas
stundās aicināti
zīmēt... basketbolu!
Radītos darbiņus skolotāji lūgti nogādāt
tuvākajā Swedbank filiālē, kuras
darbinieki palīdzēs visus zīmējumus
nogādāt uz Rīgu. Te mākslinieka Jāņa
Anmaņa vadībā tiks izveidota izstāde,
kas plašākai publikai tiks izrādīta Latvijas
Nacionālo valstvienību spēļu laikā. Visi
mazie mākslinieki saņems piemiņas
diplomus, bet labākie darbiņi pievienoti
Swedbank “Mana dizaina kartes”
kolekcijai.
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Ceturtdien, 4. februārī,
Swedbank konkurss
erudītiem
basketbolistiem
“Prāta pie-spēle”.
Lai pārbaudītu jaunatnes basketbola
izlašu dalībnieku zināšanas, ceturtdien, 4.
februārī Swedbank rīko konkursu „Prāta
pie-spēle”, kurā jaunieši erudīcijā
sacentīsies ar personībām, kuri zināmu
rūdījumu guvuši tieši šajā sporta veidā.
Konkursam atsaukušies uzņēmēji Juris
Visockis, un Mārtiņš Lauva, diriģents
Romans Vanags, grupas “Cosmos”
saspēles vadītājs Jānis Šipkēvics, u.c.
Pasākumā Swedbank apbalvos tos
jaunatnes izlašu dalībniekus, kuru vidējā
atzīme liecībā ir virs 8. Turpinot atbalstīt
jaunatnes basketbolu finansiāli, banka
turpmāk plāno jaunos basketbolistus arī
izglītot ekonomikas un finansu jomās.
.

Piektdien, 5.
Sestdien, 6. februārī,
februārī,diskusija
„Basketbols – vide, kur Swedbank LJBL
veidojas Personības”. Zvaigžņu spēle
No plkst. 11:30 – 13:30 Olimpiskajā sporta
centrā Rīgā notiks diskusija „Basketbols –
vide, kur veidojas Personības”. Debatēt
par tēmām “Sekmes - kā pamatvērtība”,
„Dzīve bez atkarības”, „Treneris –
autoritāte” , u.c. aicināti Izglītības un
zinātnes ministre Tatjana Koķe, LBS
Padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bondars,
Swedbank valdes locekle Oksana
Sivokobiļska, Rīgas 49.vidusskolas
direktors Juris Liepiņš, Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas
priekšsēdētāja Eiženija Aldermane,
basketbola skolas “Rīga” direktors Guntis
Šēnhofs, Latvijas Nacionālās U-18
jaunatnes izlases galvenais treneris
Ziedonis Jansons, Valsts policijas
Narkotiku apkarošanas biroja priekšnieks
Kārlis Dombrovskis. Vecākus diskusijā
pārstāvēs Mārcis Budļevskis, bet sportistu
viedokli - Klāvs Strazdiņš un Guna
Lagzdiņa.
Diskusijas video būs iespējams
noskatīties no plkst. 16:00
www.sportacentrs.com

3

No plkst. 10:00 – 17:00 Olimpiskajā sporta
centrā Rīgā Talantu nedēļas noslēgums Swedbank LJBL Zvaigžņu spēle, 1:1
finālsacensības skolām, basketbola
prasmju pārbaude, „slam dunk”,
trīspunktu metienu, u.c. konkursi.
Īpaši gaidītas ģimenes - lieli un mazi
līdzjutēji, lai konkursos un stafetēs
pārliecinātos, kāpēc basketbols ir pasaulē
vismīlētākā spēle! Nāciet paši un aiciniet
līdzi radus un draugus – pavadīsim kopā
jautru dienu ar basketbolu!
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