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Aktualitātes
2011. gada 25. februārī
LBS padomes sēde:
jauns budžets, jauns
priekšsēdētājs

Lielais basketbols
atgriežas LTV7

LBL spilgtākās
zvaigznes Rīgā un
Ventspilī

Sabīne Niedola – ceturtā
labākā jaunā basketboliste
Eiropā

U19 pasaules
čempionāts:
priekšdarbi un izloze

2. Lpp.

3. Lpp.

4. Lpp

5. Lpp.

6. Lpp.

Valdis Voins –
Latvijas
Basketbola
savienības
jaunais vadītājs

cilvēkiem jāspēj atrast kopīga valoda,
cienot katra īpašās intereses. Mērķi
mums ir lieli, ieskaitot līdzdalību
olimpiskajos turnīros. Strādāsim kopā,
lai tos sasniegtu. Vienmēr būšu pieejams
visiem LBS biedriem, atvērts
konstruktīvām diskusijām, kuru
rezultātā jānonāk līdz labākajiem
lēmumiem.”

Latvijas Basketbola savienības ārkārtas
pilnsapulcē par LBS prezidentu
ievēlēja policijas ģenerāli Rīgas Ostas
policijas priekšnieku Valdi Voinu (51),
kurš atklātā balsošanā no
klātesošajiem 27 LBS biedriem
saņēma 19 balsis. LBS padome un
valde turpina darbu līdz Basketbola
savienības kārtējai sapulcei, kam
jānotiek 2011.gada rudenī. Līdz tam
LBS padomi vadīs Ojārs Kehris.

„Latvijas basketbolam jādomā, kā
racionāli izmantot mūsu ierobežotos
materiālos un cilvēku resursus,” uzsver
jaunais LBS prezidents. „Visiem
basketbola attīstībā ieinteresētajiem
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Valdis Voins dzimis 1959.gada 21.maijā
Rīgā, ieguvis augstāko izglītību Latvijas
Policijas akadēmijā un studē P.Stradiņa
Universitātes doktorantūrā. Strādājis
dažādos amatos Valsts policijā, no
2009.gada marta līdz 2011.gada janvārim
bijis Valsts policijas priekšnieks. No

1996. līdz 2003.gadam vadījis Policijas
basketbola klubu, joprojām vada
Latvijas Policijas sporta asociāciju.
Kopš Latvijas Basketbola savienības
nodibināšanas 1923.gadā Valdis Voins
kļuvis par 19.šīs organizācijas vadītāju.
Viņa priekštecis Ojārs Kehris LBS
prezidenta amatā tika ievēlēts 1997.gada
maijā un pēc tam pārvēlēts vēl uz
četriem termiņiem. O. Kehris turpinās
darbu kā LBS padomes priekšsēdētājs
un Baltijas Basketbola līgas prezidents.
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LBS padomes sēde: jauns budžets, jauns
priekšsēdētājs
LBS padome apstiprinājusi LBS 2011.gada budžetu.
2011.gadā Latvijas Basketbola savienības lielākie
izaicinājumi būs pasaules U19 čempionāta
noorganizēšana pienācīgi augstā līmenī, kā arī
deviņu izlašu kvalitatīva sagatavošana Eiropas un
pasaules čempionātiem.

LBS padomes sēdes dalībnieki uzklausīja prezidenta
Ojāra Kehra ziņojumu par LBS darbību padomes sēžu
starplaikā, valstsvienību direktora Māra Jučmaņa
informāciju par sieviešu izlases gatavošanos Eiropas
2011.gada čempionātam, kā arī apstiprināja LBS
pastāvīgo komisiju ziņojumus.

Padome uzdeva valdei martā nākt klajā ar ziņojumu
par budžeta izpildes gaitu, tai skaitā arī līdzekļu
piesaisti pasaules čempionāta sarīkošanai.

Padome apmierināja priekšsēdētāja Mārtiņa Bondara
lūgumu atbrīvot viņu no amata sakarā ar ilgstošu
uzturēšanos ārzemes. Par jauno LBS padomes
priekšsēdētāju ievēlēja Ojāru Kehri.

Labākā komanda – U20 izlases basketbolistes
Latvijas Gada balva sportā nominācijā Labākā sporta spēļu komanda piekto reizi sešos gados piešķirta basketbola
vienībai. 2010.gadā to izpelnījās Latvijas U20 izlases basketbolistes, kuras izcīnīja bronzas medaļas Eiropas U20
čempionātā Liepājā un Grobiņā. Starp piecām nominētajām komandām bija arī sieviešu valstsvienība un U18
vīriešu izlase.
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Treneru komisija atsāk darbu
Pirmajā sēdē jaunajā sastāvā LBS Treneru komisija
uzklausījusi jaunatnes izlašu vadītāju pārskatus par
gatavošanos Eiropas čempionātiem. Iezīmējušās arī
problēmas, kuras nav atrisināmas tikai īsajos izlašu
darba ciklos – gara auguma spēlētāju trūkums, robi
jauno spēlētāju tehniskajā sagatavotībā un
aizsardzības prasmē.
Tika atzīts, ka Basketbola savienības fiziskās sagatavotības
treneris Viktors Lācis sezonas laikā produktīvi strādā ar izlašu
kandidātiem. Taču vasarā viens cilvēks nevar vienlaikus
apkalpot deviņas izlašu komandas, tāpēc galvenie treneri
palīgos var piesaistīt arī citus šīs jomas speciālistus. Tiks
domāts arī par zinātniskās brigādes izveidošanu, kas ļautu

izlašu treneriem daudz precīzāk dozēt slodzes, plānot un
kontrolēt treniņdarbu.
Daļa jaunatnes izlašu treneru vadīja
nodarbības Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
treneru seminārā, kas notika 10. un 11.februārī.
Treneru profesionālajām vajadzībām sākusi darboties
īpaša basket.lv sadaļa.
Treneru padomes sēdi vadīja Mārtiņš Zībarts, darbā piedalījās
Ainārs Čukste, Guntis Endzels, Ziedonis Jansons, Pēteris
Ozoliņš, Andris Rudzītis, Aivars Vīnbergs un Mudīte
Zandere.

Lielais basketbols atgriežas LTV7
2010.gada 22.decembrī Latvijas TV ģenerāldirektors Edgars Kots un Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs
Edgars Šneps parakstīja sadarbības līgumu, kurā paredzētas apmēram 40 Latvijas mēroga un starptautisko spēļu
translācijas.
Līguma darbības efektu pirmie izbaudījuši LBL komandu atbalstītāji. Pirmās translācijas notika jau februārī, paredzams, ka
LTV7 parādīs vēl vismaz 13 LBL spēles.
LTV7 parādīs arī 14 pasaules U19 čempionāta spēles, kā arī Latvijā notiekošās valstsvienību pārbaudes spēles pirms 2011.gada
vasarā paredzētajiem Eiropas čempionātu finālturnīriem.
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Spēlējam: daudz un interesanti

LBL – aizraujoša intriga cīņā par otro vietu
LBL čempionāta pamatturnīrā līderpozīcijās nostiprinājušies BK Ventspils basketbolisti,
toties ļoti asa solās būt cīņa par otro ceļazīmi uz pusfinālu. Kaut arī VEF Juniors februārī
LBL turnīram pieteica visus savus līderus, divi zaudējumi vefiešus tabulā nostādīja līdzās
Liepājas lauvām, Baronam un jaunā galvenā trenera Ainara Zvirgzdiņa vadībā jaunu elpu
ieguvušajai Valmierai. Mūs gaida aizraujoša sezonas izskaņa!

LBL spilgtākās zvaigznes Rīgā un Ventspilī
LBL Zvaigžņu spēlē 27.februārī Jelgavā sacentīsies Austrumu un Rietumu izlases, kuru
sākumsastāvi tika noskaidroti līdzjutēju balsojumā.
Rietumu komandas pamatpiecniekā ievēlēti BK Ventspils aizsargi Jānis Strēlnieks (6614
balsis) un Ingus Bankevics (3736), uzbrucēji Rašads Andersons (5408) un Artūrs Strēlnieks
(3822), kā arī centrs Sauļus Kuzminsks (4357).
Austrumu pamatpiecniekā ievēlēti VEF Juniors aizsargi Dairis Bertāns (5714) un Sandis
Valters (6814), uzbrucēji Kristaps Janičenoks (7390) un Kaspars Bērziņš (4936), kā arī centra
spēlētājs Andrejs Šeļakovs (3633).

LSBL: studentes vai juniores?
Arī Latvijas Sieviešu basketbola līgas čempionātā ir izteiktas līderes – TTT Rīga, un
vairākas komandas, kuras apņēmušās nopietni cīnīties par pārējām medaļām.
Pagaidām otrajā vietā ir Latvijas Universitāte, taču necik tālu neatpaliek RTU/
Merks un TTT Rīga/Juniores.

Amatieri: neprognozējams play-off
Amatieru Basketbola līgā noskaidrojušās astoņas komandas, kuras izslēgšanas
turnīrā noskaidros pašu labāko. Treneru kopējais viedoklis – spēki ir ļoti līdzīgi,
izteiktu favorītu nav.

Swedbank LJBL: Talantu nedēļa
Swedbank Latvijas Jaunatnes basketbola līgas čempionātā sākušās otrā apļa spēles,
bet no 7. līdz 12.febrārim visā Latvijā notika Talantu nedēļa, kuras laikā jaunie
basketbolisti zīmēja, dziedāja un demonstrēja basketbola laukumā apgūto
meistarību.
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Eiropā: zvaigznes un uzvaras

Sabīne Niedola – Eiropas ceturtā labākā jaunā basketboliste
FIBA Europe paziņojusi 2010.gada labākos basketbolistus četrās kategorijās. Trijās no tām
starp izcilniekiem minēti arī Latvijas pārstāvji.
Visaugstāk šoreiz tikusi sieviešu valstsvienības un Francijas komandas Nantes Reze
uzbrucēja Sabīne Niedola, kas atzīta par ceturto labāko jauno basketbolisti Eiropā.
Anete Jēkabsone-Žogota ierindojusies 10.vietā sieviešu konkurencē, bet Dāvis Bertāns
12.vietā starp labākajiem jaunajiem basketbolistiem.
Spēlētājus izvērtēja gan eksperti, gan līdzjutēji.

Ventspils tuvu FIBA Izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālam
Eiropas kausu izcīņas otrajā kārtā no Latvijas klubiem cīņu turpina tikai BK Ventspils, kam
ir labas izredzes pārvarēt arī nākamo barjeru. Divas uzvaras pār Lisabonas Benfica
ventspilniekiem sagādājušas otro vietu grupā, turklāt pēdējās divas spēles jāaizvada savā
laukumā.

MasterCard BBL – latvieši līderos
VEF Rīga un BK Ventspils četras kārtas pirms MasterCard Baltijas Basketbola līgas
pamatturnīra beigām tabulā ieņem pirmo un otro vietu, kas nodrošina vietu
izslēgšanas turnīra pusfinālā. Pēdējos mačos gan nedrīkst zaudēt koncentrēšanos,
jo sāncenši no Igaunijas un Lietuvas, protams, nesnauž.

Latvietes ārzemēs: trīs dāmas vēl cer uz kausiem
Trīs valstsvienības basketbolistes savu ārzemju komandu sastāvos turpina cīnīties
par Eiropas klubu turnīru galvenajām balvām. Sieviešu Eirolīgas ceturtdaļfinālā
spēlēs Gunta Baško (Krakovas Wisla Can Pack tiksies ar Valensijas Halcon Avenida)
un Anete Jēkabsone-Žogota (Stambulas Fenerbahce spēlēs ar Maskavas apgabala
Sparta&K). Eiropas kausa izcīņas pusfinālā Aijas Putniņas pārstāvētā Francijas
komanda Arras tiksies ar Vologdas Chevakata (Krievija).

Eiropas Zvaigžņu spēle: Babkina, Dikeoulakoss un Vētra
8.martā Polijas pilsētā Gdiņā notiks FIBA sieviešu Eirolīgas Zvaigžņu spēle, kurā
sacentīsies Eiropas un Pasaules izlases. Eiropas zvaigžņu komandā pirmo reizi
iekļauta 21 gadu vecā Latvijas valstsvienības un Gdiņas Lotos saspēles vadītāja
Elīna Babkina, bet komandas vadīšana uzticēta mūsu valstsvienības trenerim
Georgiosam Dikeoulakosam. Pasaules izlases galvenā trenera palīgs būs
Jekaterinburgas UMMC komandas vadītājs Gundars Vētra.
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Gatavojamies karstajai izlašu vasarai

U19 pasaules čempionāts:
priekšdarbi un izloze

Valstsvienība: septembrī Šauļos izcilā sabiedrībā

Sākusi strādāt ar Ministru kabineta rīkojumu pasaules U19
basketbola čempionāta sagatavošanas darbu koordinēšanai
izveidotā darba grupa izglītības un zinātnes ministra Rolanda
Broka vadībā. Liepājā un Valmierā sagatavošanās darbi rit
atbilstoši grafikam un čempionāta rīkošanai nepieciešamie
līdzekļi paredzēti pašvaldību apstiprinātajos budžetos.
Nacionālā sporta padome apstiprinājusi valsts līdzfinansējumu
Ls 155 000 apmērā. Rīgas dome vēl lems par precīzu finansiālā
atbalsta apjomu, kas varētu būt līdzvērtīgs valsts ieguldījumam.

Eiropas čempionāta finālturnīra izlozē Viļņā Lietuvas
basketbola leģenda Arvīds Sabonis valstsvienībai ierādīja vietu
B apakšgrupā. Šauļos 31.augustā būs jāspēlē ar Franciju,
1.septembrī ar Serbiju, 2.septembrī ar Itāliju, 4.septembrī ar
Izraēlu, 5.septembrī ar Vāciju. Otrajam posmam kvalificēsies
trīs labākās komandas.

No 16. līdz 19.februārim Latvijā uzturējās Starptautiskās
Basketbola federācijas (FIBA) darbinieku delegācija, kas
iepazinās ar sacensību norises vietām un vadīja semināru
čempionāta rīkošanā iesaistītajiem darbiniekiem.
17.februārī Melngalvju namā Rīgā notika pasaules čempionāta
grupu izloze. No 30.jūnija līdz 2.jūlijam Valmierā spēlēs A
grupas (Brazīlija, Krievija, Polija, Tunisija) un B grupas
(Argentīna, Austrālija, Latvija un Taivāna) komandas, bet
Liepājā notiks turnīri C grupā (Dienvidkoreja, Horvātija,
Kanāda, Lietuva) un D grupā (ASV, Ēģipte, Ķīna un Serbija). Pa
trim labākajām komandām iekļūs otrajā posmā (A+B un C+D).
Otrā un trešā posma spēles no 4. līdz 10.jūlijam risināsies Rīgā.
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Valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis, komentējot
izlozes rezultātus, akcentēja nevis pretinieku titulus, bet gan
nepieciešamību pašiem sagatavoties iespējami labākajā
kvalitātē: „Pretī nāks pazīstamas komandas - Vācija un Francija
no pagājušā čempionāta, Itālija un Izraēla no kvalifikācijas.
Manuprāt, jebkurš sevi cienošs profesionālis grib spēlēt ar
labām komandām, salīdzināt savu varēšanu uz labu sāncenšu
fona. Sešās dienās jāaizvada piecas spēles - tas būs grūti visiem,
tāpēc iespējami dažādi negaidīti pavērsieni. Piemēram,
2009.gadā Gdaņskā uzvarējām Vāciju un varējām uzvarēt arī
ļoti stipro Francijas izlasi. Kāpēc, lai Šauļos būtu sliktāk?
Jāgatavojas un jācīnās. Ļoti ceru uz "sesto spēlētāju" - līdzjutēju
atbalstu."
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Gatavojamies karstajai izlašu vasarai

Jaunatnes izlases:
zināmi treneri...
Latvijas Basketbola savienības valde
apstiprinājusi jaunatnes izlašu galvenos
trenerus 2011.gada sezonai. U18 izlases
vadīs Pēteris Ozoliņš (vīriešus) un Ainārs
Čukste (sievietes), U20 izlases – Agris
Galvanovskis (vīriešus) un Daiga Jansone
(sievietes).
Jau iepriekš amatos tika apstiprināti U16
izlašu galvenie treneri Nikolajs Mazurs
(puiši) un Mudīte Zandere (meitenes), kā
arī U19 izlases vadītājs Ziedonis Jansons.
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... un pretinieki
Janvāra vidū Krakovā notika Eiropas
2011.gada U16, U18 un U20 čempionātu
grupu izlozes.
U20 grupā sieviešu komandu turnīrā
Serbijas pilsētā Novi Sadā (7.-17.jūlijs)
Latvijas komanda cīnīsies ar Spānijas,
Slovākijas un Lielbritānijas
basketbolistēm. Vīriešu turnīrā Spānijas
pilsētā Bilbao (14.-24.jūlijs) Latvija spēlēs
vienā grupā ar Franciju, Horvātiju un
Zviedriju.
U18 grupā puišu čempionātā Polijā (21.
- 31.jūlijam) Latvijas komanda pirmajā
posmā cīnīsies ar Spānijas, Francijas un

Čehijas junioriem. Meitenēm B līgas
turnīrā Ungārijas pilsētā Miškolcā
(4.-14.augusts) pirmajā posmā būs jāspēlē
ar Grieķiju, Igauniju, Austriju un
Norvēģiju.
U16 grupā puišu konkurencē Čehijā
(28.jūlijs - 7.augusts) Latvijas kadeti
grupā cīnīsies ar Lietuvu, Franciju un
Ukrainu. Meiteņu čempionātā Latvija B
līgas turnīrā Rumānijas pilsētā Aradā
(11.-21.augusts) grupā sacentīsies ar
Portugāli, Ukrainu un Luksemburgu.
Sākot gatavoties vasaras cīņām, Latvijas
U18 un U16 izlases Tallinā piedalījās
Baltijas jūras kausa izcīņas turnīros un
visās četrās grupās izcīnīja pirmās vietas.
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Jubilejas un zīmīgi datumi

Daudz baltu dieniņu!
17.janvārī 50 gadu jubileju svinēja Jelgavas Zemgales galvenais treneris Varis Krūmiņš, kurš 11 reižu vadījis Latvijas jaunatnes
izlases Eiropas čempionātos, turklāt visās trijās vecuma grupās viņa vadībā Latvijas komandas sasniegušas labākos
rezultātus: U16 - 5.vieta (1999.gadā), U18 - 3.vieta (2007.gadā), U20 - 7.vieta (2004. un 2005.gadā). Basketbola saimes vārdā: lai labi
ķeras līdakas Burtniekā un uzvaras - basketbola laukumos!

30.janvārī apaļu jubileju svinēja vienīgās dvīņu māsas TTT zelta laiku vēsturē – desmitkārtējā Eiropas kausa ieguvēja un
trīspadsmitkārtējā PSRS čempione Maija Saleniece-Šiliņa (komandā spēlējusi no 1968. līdz 1983.gadam) un septiņkārtējā Eiropas
kausa ieguvēja un septiņkārtējā PSRS čempione Maiga Saleniece-Skapāne-Garkalne (komandā spēlējusi no 1969. līdz 1978.gadam).
Laukumā viņas darbojās dažādos posteņos. Maija, kaut arī augumā „tikai” 1,80 m gara, parasti spēlēja otrā centra pozīcijā, laika
gaitā atrazdama ideālu saskaņu ar Uļjanu Semjonovu. Maiga bija ārējās līnijas spēlētāja, kura veiksmīgi darbojās aizsardzībā un
prasmīgi apdraudēja grozu no pustālās distances. Maijas dēls Pēteris Šiliņš deviņdesmito gadu beigās spēlēja Latvijas jaunatnes
izlasēs.

16.februārī pusapaļā jubilejā sveicienus saņēma Maija Kubliņa (Floretaka-Konstantinova) - bijusī TTT zelta komandas spēlētāja un
ilggadēja Latvijas jaunatnes izlašu trenere. TTT komandā Maija spēlēja no 1974. līdz 1978.gadam, kļūdama par trīskārtēju PSRS
čempioni un divkārtēju Eiropas kausa ieguvēju. Viņas vadībā TTP basketbola skolā sporta gaitas sākušas Anete Jēkabsone, Ieva
Kubliņa, Kristīne Kārkliņa un vēl virkne valstsvienības spēlētāju. Maijas Kubliņas vadībā Latvijas izlases desmit reižu spēlējušas
Eiropas čempionātos (labākais rezultāts - U20 4.vieta 2002.gadā), kā arī izcīnīja 8.vietu pasaules U21 čempionātā (2003).

2.janvārī (1924.gadā) Rīgā notika pirmā starptautiskā spēle: Jaunekļu kristīgās savienības (JKS) komanda ar 10:16 zaudēja Tallinas
NMKU.
5.janvārī (1925.gadā) Rīgā notika pirmā valstsvienību spēle Latvija - Igaunija 23:30
16.janvārī (1924.gadā) sākas pirmās Latvijas meistarsacīkstes.
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Martā dzimšanas dienas svin...
1. martā,
Eiropas eksčempione, TTT dāmu kluba biedre Marianna Feodorova-Krišuka

2. martā,
Trīskārtējā pasaules čempione, LBS Goda biedre Skaidrīte Smildziņa-Budovska

9. martā,
Divkārtējā olimpiskā čempione, LBS Goda biedre Uļjana Semjonova

12. martā,
Četrkārtējā Eiropas kausa ieguvēja, TTT dāmu kluba biedre Ilona Medne-Kalniņa

16. martā,
Latvijas Basketbola savienības padomes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Strēlis

17. martā,
Pasaules vicečempions basketbolā Andris Jēkabsons

18. martā,
Bijušais TTT komandas treneris, LBS Goda biedrs Andris Purkalns

23. martā,
Latvijas Basketbola savienības Padomes loceklis Jānis Urbanovičs

24. martā,
Pieckārtējā Eiropas kausa ieguvēja, TTT dāmu kluba biedre Maiga Traukmane-Graudiņa

29. martā,
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības galvenais treneris Ainars Bagatskis
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