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Dalībnieki: 
Visvaldis Trokša (VT) 
Arturs Ļevikins (AL) 
Edmunds Jansons (EJ) 
 
Pieaicinātie: 
Nikolajs Ļevikins (NL) (LABA) 
Aivars Zizlāns (AZ) (A-Z Boulings) 
Julians Visockis (JV) (Ten Pin) 
Veronika Hudjakova (VH) (Ten Pin)  
 
Apspriežamie jautājumi: 

 klubu iesaiste savu biedru dalībai LV izlasē. LBF vēlas runāt ar klubiem, 
nevis individuāli ar spēlētājiem; 

 Sadarbības līgumu parakstīšana ar klubiem (treneru apmācība); 

 LBF potenciālā sadarbība ar klubiem ārpus Rīgas un Jelgavas; 

 vārda "Latvijas" formalizēšana izmantojot turnīru nosaukumos; 

 Treneru tālākizglītība un turpmākās darbības bērnu grupu attīstībā un 
treneru sertificēšanā; 

 Spēlētāja pārejas no viena kluba uz otru, noteikumu apstiprināšana; 

 īss kopsavilkums par pašreizēju situāciju organizējot EYC2019 
(Arturs/Nikolajs); 

 Tāpat būtu vērts ieskicēt budžetu 2018. Ja būs gatavs, parādīšu arī 
2017. gada faktisko situāciju ar ieņēmumiem un izdevumiem. 

 Citi jautājumi 
 

 
 
Lēmumi: 
- Visi piekrīt, ka par iespējamo spēlētāju dalību izlasē LBF runā tikai ar 

attiecīgo klubu pārstāvjiem. 
- Līgumi par treneru apmācību ir parakstīti. 
- Nolemts uzticēt NL aktivizēt sadarbību ar klubiem, kuriem nav sadarbība ar 

LBF, un nākt ar priekšlikumiem. 
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- Nolemts, ka vārda “Latvijas” (un to locījumu veidi) izmantot turnīru 
nosaukumos drīkst tikai ar rakstisku LBF valdes atļauju, pretendentam laicīgi 
iesūtot iesniegumu. Izņēmums ir LMS un LJMS.  Atsevišķos gadījumos var 
tikt pieprasīta maksa par šī nosaukuma izmantošanu, par summu vienojoties 
atsevišķi. 

- Attiecībā uz EYC2019 ir ierosinājums, ka AL uzrakstīs priekšlikumu par 
treneru un atbalsta personu sarakstu, kas veidotu Latvijas izlases pamatu 
EYC2019. 

- Ir priekšlikums no LBF atbalstīt 2 licenču apmaksu dalībai EYC2018, max 
500 EUR. Potenciālie braucēji ir no Ten Pin un A-Z Boulings. 

- Ten Pin ierosina kā treneri uz EYC2018 uzaicināt AL. LBF atbalsta šo 
ierosinājumu. 

- Spēlētāju pārejas noteikumi ir apstiprināti. 
- Nolemts, ka vajadzētu LBF mājas lapā nopublicēt ETBF ētikas 

kodeksu/spēlētāju noteikumus un par to informēt spēlētājus 
 

 
 
Paraksti: 
 
Visvaldis Trokša 
 
 
Arturs Ļevikins 
 
 
Edmunds Jansons 
 


