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Valdes sēdes protokols 
 
 

Rīgā 
 

2017. gada 21. aprīlī Nr. V-03/17 
 
Dalībnieki: 
Visvaldis Trokša (VT) 
Arturs Ļevikins (AL) 
Edmunds Jansons (EJ) 
Pieaicināts. A. Rihters (AR) 
 
Apspriežamie jautājumi: 

1. Iepriekšējās valdes sēdes lēmumu izpilde 
2. Sadarbība ar LSFP. 2017. Gada sadarbības līguma izpildes apspriešana 
3. AMF pasaules kausa atlases turnīra Nolikums un sadarbība ar Toss halli 
4. Atlikušās formalitātes pārņemot valdes darbu (banka, kontakti, etc.) 
5. 2019. Gada Eiropas jaunatnes meistarsacīkšu organizēšana. Darbu 

saraksts, laika plāns un atbildīgie. 
6. Latvijas XX meistarsacīkšu organizēšana. Atskaite no darba grupas. 
7. Budžets 2017 un iespējamās korekcijas saistībā ar AMF atlases 

organizēšanu 
8. Apspriežamie jautājumi 3. Maija paplašinātajā sapulcē. 
9. Dažādi (tehniskie jautājumi par Čempionu kausu Vīnē, spēlētāju datu 

bāzes izveidošana, potenciālo atbalstītāju uzrunāšana, treneru 
uzaicināšana (jāver vaļā šie projekti) 

 
- Iepriekšējās valdes sēdes lēmumu izpilde 

 
Izskatīti lēmumi no iepriekšējām valdes sēdēm. Visi lēmumi ir slēgti, vai pārnesti 
kā atsevišķi punkti. 

 
- Sadarbība ar LSFP, 2017. gada sadarbības līguma izpildes 

apspriešana 
 

AL sagatavos gada izdevumu tāmi un nosūtīs apspriešanai līdz 24.04. 
 

- AMF pasaules kausa atlases turnīra Nolikums un sadarbība ar Toss 
halli 

 
VT vienosies ar TOSS par kvalifikācijas dienas pārcelšanu no otrdienas uz 
ceturtdienu. AL uzrakstīs Nolikumu. Mēģinām publicēt līdz LMS sākumam.  
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- Atlikušās formalitātes pārņemot valdes darbu (banka, kontakti, etc.) 
 
Vienojāmies, ka VT parunās ar esošo grāmatvedi par atbalstu tuvākajos 
mēnešos. VT vajadzētu pieslēgt piekļuvi bankai. 
 

- 2019. Gada Eiropas jaunatnes meistarsacīkšu organizēšana. Darbu 
saraksts, laika plāns un atbildīgie. 

 
AL apņēmās sagatavot darāmo darbu sarakstu līdz 22.04.  
 

- Latvijas XX meistarsacīkšu organizēšana. Atskaite no darba grupas. 
 
Vienojāmies izskatīt iespēju katram dalībniekam uztaisīt piemiņas nozīmīti. VT 
atbildīgais. Vienojāmies, ka katrs klubs dod savu pienesumu sacensību 
organizēšanā. AL uzrakstīs atsevišķu kopsavilkumu par šo jautājumu. 
Vienojāmies, ka tiks dāvināti Pateicības raksti tiem spēlētājiem, kas 
piedalījušies visās 20 meistarsacīkstēs (pagaidām tādi ir apzināti 2 spēlētāji). 
Vienojāmies, ka ir iespēja izsniegt arī sertifikātus par sporta klasēm, taču pirms 
tam ir jāsagatavo informācija par šo projektu un jāinformē visi LBF spēlētāji. 
Tāpat ir jāzina ikgadējās izmaksas. Atbildīgai AL (info no LABA) 
 

- Budžets 2017 un iespējamās korekcijas saistībā ar AMF atlases 
organizēšanu 

 
Budžetā nekādas kardinālas izmaiņas neveicam. Ja ietaupīsim no LMS, 
pārceļam uz rezerves fondu. 
 

- Dažādi 
 
EJ sagatavos potenciālos jautājumus 3. Maija paplašinātajai sapulcei. Pēc tam 
izlemsim vai vajag sasaukt. 
AL izskatīs tehnisko informāciju par čempionu kausu Vīnē un sarakstīs 
termiņus, kad jāpieņem lēmumi, jāveic iemaksas, utt. 
 
 
 
 
 
 
Paraksti: 
 
Visvaldis Trokša 
 
 
Arturs Ļevikins 
 
 
Edmunds Jansons 
 


