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Dalībnieki: 
Visvaldis Trokša (VT) 
Arturs Ļevikins (AL) 
Edmunds Jansons (EJ) 
 
Pieaicinātie: Nikolajs Ļevikins (NL) 
 
Apspriežamie jautājumi: 

- Diskusija par jauniem biedriem LBF 
- Kāds ir process, lai ārvalstu pilsoņi varētu spēlēt LV izlasē 
- Kā samazināt sporta bagāžas pārvadāšanas izmaksas 
- EYC 2019 organizēšana – aktuālie jautājumi 
- Atbalstītāju piesaiste 
- Citi jautājumi 
 

 
 
Lēmumi: 

- Nolemts atbalstīt Nikolaja vēlmi aktivizēt sadarbību ar klubiem ārpus 
Rīgas. LBF pašiem vairāk jādomā kā stimulēt klubu izveidi. Īpaši svarīgi, 
lai katrai aktīvai boulinga zālei būtu vismaz viens aktīvs klubs. Tāpat, 
varam izskatīt iespēju uzaicināt uz nākamo kopsapulci to klubu 
pārstāvjus, kuri pašreiz nav LBF biedri. 

- Nolemts palīdzēt noskaidrot, kāds ir process, lai ārzemnieki varētu 
pārstāvēt LV, ja gadījumā mums būtu šādi spēlētāji. Saskaņā ar ETBF, 
spēlētājam jābūt ir tās valsts pasei, kuru viņš pārstāv. Jāgriežas PMLP 
un jānoskaidro kā iegūt pasi (AL, VT) 

- Pieredze rāda, ka boulinga somu pārvadāšana avio braucienos ir ļoti 
dārga. Nolemts uzrunāt AirBaltic un mēģināt vienoties par speciāliem 
tarifiem (EJ). 

- No steidzamākajiem darbiem EYC2019 projektā 
o Informatīvā vēstule Rīgas Domei (mēram) par sacensību rīkošanu 

un iespējamo RD atbalstu (AL) 
o Jāorganizē tikšanās ar Pepsi centru par tehniskajiem jautājumiem 

ar AR un JK. (VT saorganizē ar AR) 
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o Jāpabeidz tāme, lai varam iesniegt lūgumus attiecīgajām valsts 
institūcijām. 

- Valde noklausījās Nikolaja (LABA) pieredzi atbalstītāju piesaistē. 
Nolemts līdz gada beigām uzrunāt potenciālos partnerus. Atbildīgie VL, 
EJ. NL solīja atsūtīt paraugus formām – atbalsta pieprasījums un līgums. 

- Nolemts izveidot savu folderi “mākonī”, lai valdes locekļiem būtu pieeja 
visiem dokumentiem. EJ izrunāt jautājumu ar Jāni Kalniņu par labākajām 
opcijām. 

- Nolemts ieviest lietvedības uzskaiti, lai būtu viegli atrodami izejošie un 
ienākošie dokumenti (izņemot rēķinus). Atbildīgais AL. Oriģināli glabājas 
pie AL.  
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