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Valdes sēdes protokols 
 
 

Rīgā 
 

2017. gada 31.martā Nr. V-02/17 
 
Dalībnieki: 
Visvaldis Trokša 
Arturs Ļevikins 
Edmunds Jansons 
Pieaicināts. A. Rihters 
 
Apspriežamie jautājumi: 

1. Iepriekšējās valdes sēdes lēmumu izpilde 
2. AMF pasaules kausa atlases turnīra organizēšana 
3. 2019. Gada Eiropas jaunatnes meistarsacīkšu organizēšana 
4. Latvijas XX meistarsacīkšu organizēšana 
5. Finanšu jautājumi par 2016. Gadu un faktiskais stāvoklis uz marta 

beigām 
6. Budžets 2017 
7. Komunikācija  (e pasti, telefoni, utt.) 
8. Dažādi 

 
 

1. E. Jansons informēja, ka pārreģistrācijas dokumenti ir sagatavoti 
iesniegšanai UR. V. Trokša apņēmās dokumentus iesniegt UR. 

 
2. V. Trokša informēja par tikšanos ar AMF reģionālo koordinatoru A. 

Širajevu. Ir saņemts arī rakstisks apstiprinājums, ka LBF ir tiesības rīkot 
Latvijas nacionālo atlasi uz AMF Pasaules kausa sacensībām. Tāpat ir 
saņemts mutisks apliecinājums no Toss boulinga vadības par atbalstu 
turnīra organizēšanā. Valde pārrunāja steidzamākos sagatavošanās 
darbus un tiks izveidota atsevišķa darba grupa sekmīgai turnīra 
organizēšanai. Īpaša vērība ir jāpievērš tam, lai izdotos iesaistīt šajā 
projektā ASV dzīvojošo Latvijas izlases spēlētāju D. Zavjalovu. 

 
3. A.Rihters apņēmās uzrakstīt darāmo darbu sarakstu 2019. Gada Eiropas 

jauniešu čempionāta rīkošanai. Līdz 20. Maijam. Viesnīca Meritim Hotel 
jau ir rezervējusi istabas šim pasākumam. Vēlams saņemt rakstisku 
apstiprinājumu. 
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4. Latvijas XX meistarsacīkšu organizēšana. Pārrunājām iespējas par 
potenciālo atbalstītāju uzrunāšanu un iespējamu sacensību plakātu 
izgatavošanu. Vienojāmies sasaukt atsevišķu darba sapulci 4. aprīlī. 

 
5. Ar esošo LBF palīgu grāmatvedības jautājumos vēlreiz pārbaudījām 

2016. gadu un izskatījām situāciju no 2017. gada 1. janvāra līdz marta 
beigām. Tika pieņemts lēmums samaksāt ikgadējo biedra naudu ETBF. 

 
6. E.Jansons informēja, ka 2017. Gada budžeta uzmetums ir nosūtīts 

visiem LBF biedriem. Attiecībā uz 2017. Gada budžetu, iespējums būs 
jāveic izmaiņas, lai iekļautu ieņēmumus un izdevumus attiecībā uz AMF 
Pasaules kausa organizēšanu septembrī. 

 
7. Ir izveidota e pasta adrese lbf@lbf.org.lv, kura turpmāk būs oficiālā LBF 

e pasta adrese. Katram valdes loceklim arī ir pieeja šai adresei un 
izveidota individuāla e pasta adrese. Līdz maija sākumam nepieciešams 
informēt visas institūcijas par jaunajiem e pastiem, telefoniem un 
kontaktpersonām. Atbildīgais A. Ļevikins. 

 
8. Vienojāmies, ka A.Ļevikins sagatavos 2017. Gada izdevumu tāmes 

uzmetumu pa mēnešiem, ko iesniegt LSFP finansējuma piešķiršanai. 
Termiņš. 15. aprīlis. 

 
 
 
Paraksti: 
 
Visvaldis Trokša 
 
 
Arturs Ļevikins 
 
 
Edmunds Jansons 
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