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Ar treneru palīdzību tiks pētīts savstarpējo 
attiecību klimats jaunatnes basketbola komandās.

Swedbank Latvijas jaunatnes basketbola līga turpina sadarbību ar centru “Dardedze“, kuras mērķis - mazināt 
jauniešu vidē tik izplatīto vienaudžu savstarpējo vardarbību.

Centra speciālisti ir izstrādājuši aptaujas anketu jaunatnes komandu treneriem, kurā lūgts novērtēt audzēkņu 
savstarpējās attiecības dažādās ikdienas situācijās. Septiņu iedaļu skalā treneriem, piemēram, nāksies atbildēt - vai 
grūtos brīžos notiek kolektīva saliedēšanās: „viens par visiem, visi par vienu” vai gluži otrādi - komandai  nolaiž 
rokas”, tā apjūk, rodas strīdi un abpusējie apvainojumi.

Aptauja tiks veikta SLJBL 2009./2010. gada sezonas finālu laikā. Tās mērķis ir gūt objektīvāku ainu par jaunatnes 
basketbola komandās valdošo klimatu, lai treneriem piedāvātu speciālistu ieteikumus kā veicināt kamandas 
vienotību un  jaunajos spēlētājos attīstīt sportista ētikai atbilstošu uzvedības modeli. Aptaujas rezultāti tiks arī 
ņemti vērā, izstrādājot basketbolista ētikas kodeksu, kura sagatavošana tiks pabeigta līdz ar jaunās sezonas 
sākumu.LJBL nedēļas laikā sagatavos attiecīgā dokumenta projektu un nosūtīs informācijai sporta skolām.
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Jaunatnes basketbola atbalstītājs Swedbank ir 
parūpējies, lai  SLJBL finālu laikā Jūsu bērniem būtu 
interesants un saturiski piepildīts no sacensībām 
brīvais laiks. 

Finālu otrajā dienā, atbilstoši vecumam, spēlētāji varēs 
apmeklēt Swedbank Ceļa skolas (12-14 g.v.) vai Drošas 
Braukšanas skolas (15 – 19 g.v.) nodarbības. 

Viens no labākajiem veidiem, kā panākt, lai bērni 
ieklausās teiktajā par drošību uz ceļa un to atceras, ir 
atraktīvas praktiskās nodarbības, tāpēc katru gadu 
“Swedbank Ceļa skola” viesojas 200 Latvijas skolās, 
iesaistot apmacībās ap 6000 bērnu. Apmācībās 
uzskatāmi tiek nodemonstrēts gan piesprādzēšanās 
nozīmīgums, gan tas, cik garš ir automašīnas 
bremzēšanas ceļš. Starp citu, parbaudīts - pat ar Latvijas 
labākā rallista Māra Neikšāna reakciju nepietiek, lai 
braucot ar 50km/h, savlaicīgi nobremzētu situācijā, kad 
bērns pēkšņi izskrējis uz ceļa. SLJBL jaunāko grupu 

sacensību norises vietās Liepājā, Saldū un Valmierā 
“Swedbank Ceļa skolas” instruktori gan bērniem, gan 
viņu vecākiem atgādinās elementāras lietas, kas 
pasargātu jauniešus no iekļūšanas satiksmes 
negadījumos.

Savukārt Swedbank atbalstītā Drošas Braukšanas Skola 
nelīdzinās nevienai citai autoskolai, jo tās pasniedzēji ir 
speciāli sagatavoti drošas braukšanas un sporta 
braukšanas skolās Eiropā. Jaunajiem basketbolistiem, 
kuru vecums tuvojas autovadītāja tiesību iegūšanas 
laikam, Ventspilī, Liepājā, Valmierā un Rigā tiks 
piedāvāts veikt ceļu satiksmes noteikumu testu, 
pārbaudītas zināšanas automašīnas tehnisko detaļu un 
sistēmu atpazīšanā, kā arī notiks velo veiklības un 
lēnbraukšanas stafete komandām.
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24. aprīlī Lielā Talka. Basketbola 
draugi - piedalāmies!

Talkošanai visos laikos piemīt kas īpašs – kopīgs 
darbs rada azartu, pozitīvas emocijas un labi padarīta 
darba sajūtu.

Basketbola spēlei vajadzīga tikai bumba un grozs. Tas ir 
sākums, lai kāds mazs cilvēks caur šo nodarbi iemācītos 
sasniegt savas dzīves mērķus. Ar šo domu LBS sev 
noteikusi mērķi, lai katrā pilsētā būtu vismaz viens 
brīvdabas basketbola laukums. Līdz šim ar Swedbank 
atbalstu uzstādīti vairāk kā 100 basketbola grozi Latvijas 
pilsētu laukumos un namu pagalmos. Šai vasarai 
radīsim ko jaunu -  basketbolu varēs spēlēt populārās 
Latvijas pludmalēs.

Swedbank Jaunatnes basketbola līga aicina 24. aprīlī par 
savu talkošanas vietu izvēlēties kādu no basketbola 
draugu talkošanas vietām Liepājas, Saulkrastu, 
Salacgrīvas, Ventspils pludmalēs vai pie Valmieras 
stadiona.

Saulkrasti. Pulcējamies 10:00 centrālajā pludmalē pie 
bērnu rotaļu laukuma. Tos, kuri izlems pastrādāt šajā 
vietā, sarunas uzsākšanai aicinām labāk iepazīt topošos 
talkas darbabiedrus - “TTT Rīga” meitenes (tttriga.lv) un 
basketbola klubu “VEF Rīga” (vefriga.com) un “Barons” 
spēlētājus (barons.lv). Iesākam nedaudz pavingrināties 
“Barons” uzbrucēja Oritseweyinmi Efejuka uzrunāšanā.

Salacgrīvas pludmale. Uzzinot ideju par grozu 
uzstādīšanu Latvijas pludmalēs, Salacgrīvas pašvaldība 
izteica vēlmi Swedbank grozus uzstādīt arī savā krastā. 
Rīdziniekiem Latvijas pierobeža šķiet par tālu, taču 
Swedbank Valmieras filiāle un Limbažu sporta skola 
uzņēmušās atbildību par šīs vietas sakārtošanu. 

P.S. Pateicībā par atbalstu, Salacgrīva gatavo 
talciniekiem gardu cienastu. Tiekamies 10:00.

Liepājas Zilā karoga pludmale. Liepāja pamazām kļūst 
par sieviešu basketbola Meku – pērn šeit notika Eiropas 
čempionāta grupu turnīrs, bet šovasar gaidāms Eiropas 
čempionāts U20 vecuma grupā, tāpēc grozu 
uzstādīšanai ir simboliska nozīme. Talcinieki no plkst. 
9:00 Liepājās pludmalē aicināti meklēt aktīvas atpūtas 
zonu, taču, iespējams, jums vieglāk būs orientēties pēc 
basketbola kluba “Liepājas Lauvas” puišu garajiem 
stāviem. Vai talkotāju vidū būs mūsu jaunā cerība 
Sabīne Niedola – tas lai paliek pārsteigums!

Ventspils Zilā karoga pludmale. Par grozu vajadzību 
un noslodzi Ventspils pludmalē mums šaubu nav – 
basketbols šajā pilsētā ir bijis sporta veids nr.1 daudzu 
gadu desmitu garumā. Taču – kā ar atkritumiem pilsētā 
ar rītdienu?!? Tomēr ventspilnieki mierina – darba 
pietiks visiem talciniekiem. Dažāda vecuma basketbola 
cienītāji Lielās talkas dienā pulcēsies plkst. 9:00 pie 
Ventspils pludmales skatu torņa.

Valmieras Daliņa stadions. Gar stadionu ved ceļš uz 
pludmali pie Gaujas. Basketbola kluba „Valmiera” 
spēlētāji būs darbu vadītāji, kuri iesāks Lielo Talku ar 
fizisko iesildīšanos visiem talkas dalībniekiem. Paralēli 
grozu uzstādīšanai un  sakopšanas darbiem, darbosies 
radošās darbnīcas: Putnu mājā bērni pēc sagatavēm 
varēs izgatavot putnu būrīšus, savukārt Solu darbnīca 
paredzēta salauztu solu restaurācijai. Gaidīsim 9:00!

Priecāsimies Jūs satikt kādā no šīm talkošanas vietām. 
Cimdi darbarīki, labi darbabiedri un omulīga strādāšana 
– būs!

Lai kur Jūs būtu - novēlam labām sajūtām piepildītu 
24. aprīļa Lielās Talkas dienu!
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datums vieta vec. 
grupa

30.04. - 02.05.2010. Ventspils Olimpiskais centrs B2 Zēni

Ventspils Olimpiskais centrs B2 Meitenes

30.04. - 02.05.2010. Saldus sporta halle D1 Zēni

Saldus sporta halle D1 Meitenes

07.05. - 09.05.2010. Liepājas Olimpiskais centrs C1 Zēni

Liepājas Olimpiskais centrs C1 Meitenes

07.05. - 09.05.2010. Liepājas Olimpiskais centrs D2 Zēni

Liepājas Olimpiskais centrs D2 Meitenes

14.05. - 16.05.2010. Daugavas Sporta nams A Zēni

Daugavas Sporta nams A Meitenes

21.05. - 23.05.2010. Valmieras Olimpiskais centrs B1 Zēni

Valmieras Olimpiskais centrs C2 Zēni

21.05. - 23.05.2010. Valmieras Olimpiskais centrs B1 Meitenes

Valmieras Olimpiskais centrs C2 Meitenes

Swedbank LJBL - LR čempionāts
2009./2010.g. sezona

Finālsacensību vietas un laiki


