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Valdes sēdes protokols
Rīgā
Nr. V-02/18
2018. gada 25. janvārī, Pepsi
Boulinga Centrā
Dalībnieki:
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Pieaicinātie:
Nikolajs Ļevikins(NL) (LABA)
Aleksandrs Rihters (AR) (Pepsi Boulinga Centrs – PBC)
Raivis Brancs (PBC)
Apspriežamie jautājumi:
 Pepsi Boulinga Centra (PBC) sadarbība organizējot EYC2019
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- PBC vēlreiz apliecināja gatavību organizēt 2019. gada Eiropas jauniešu
meistarsacīkstes. AR gatavs uzņemties galveno koordināciju no PBC puses
- PBC lūdz LBF sagatavot pieprasījuma vēstuli, kur uzskaitītas visas
tehniskās vajadzības, kuras jānodrošina PBC, lai organizētu EYC2019.
Piemēram, precīzas telpu vajadzības, inženierkomunikāciju vajadzības,
apgaismojuma vajadzības, darba spēka vajadzības, reklāmas izvietojuma
vajadzības, utt.
- LBF lūdz PBC rast iespēju LV jauniešu izlases kandidātiem (ap 10 cilv)
izmantot boulinga zāli gatavošanās procesā uz atvieglotiem noteikumiem.
PBC lūdzu sagatavot priekšlikumus, kas būtu abpusēji izdevīgi (piemēram
PBC reklāma uz izlases krekliem, utt.), kā arī precizēt vajadzības;
- Tika apspriests jautājums par suvenīru tirdzniecību EYC2019 laikā. Viena no
opcijām ir tirgot tos caur PBC kases aparātiem, par to maksājot PBC
noteiktu %. Šis jautājums vēl jāprecizē. Tāpat, steidzami jāsāk risināt
jautājums par pašu suvenīru izgatavošanu un īpašumtiesībām.
- Tika aktualizēts jautājums par interneta pieejamību EYC2019 laikā, kad
nepieciešamās jaudas būtiski palielināsies. Jautājums risināms saistībā ar

-

-

-

-

iespējamu LMT piesaisti kā sponsoru šim pasākumam. Kurš / kad šo
jautājumu risinās??
Tika apspriests jautājums par reģistrācijas vietu EYC2019 – viesnīcā vai
PBC. Šis jautājums galēji netika izlemts, bet PBC izskatās optimālāks
variants;
AR vienojās, ka tikšanos ar Meritim viesnīcu noorganizēs nedēļā no 4. līdz
8. februārim. Jāsakārto formālā puses un jāvienojas par dažādu telpu
pieejamību;
Citi jautājumi:
o Tā kā visi klubi ir atteikušies sūtīt kādu no LV izlases kandidātiem uz
EYC2018, tad nolemts novirzīt līdz 400 EUR, lai noorganizētu AL
vizīti Dānijā EYC2018 laikā, ar mērķi smelties pieredzi organizēšanas
darbā.
o AL iepazīstināja ar 2018. gada starptautisko turnīru kalendāru ar
iespējamu LV izlases dalību, kas īsumā ir sekojošs:
 Eiropas sieviešu meistarsacīkstes Briselē 06.-17.06.;
 Pasaules jauniešu čempionāts Detroitā, ASV 24.07. – 03.08.;
 EU Čempionu kauss, Langena, Vācija 22.-29.10.;
 AMF Pasaules kauss 2.-11.11. (nav obligāta LBF iesaiste)
 Pasaules vīriešu čempionāts, Honkonga, 24.11-6.12.
Tuvākajā laikā jālemj par iespējamo LBF finansējuma apjomu dalībai šajās
sacensībās.
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Arturs Ļevikins

Edmunds Jansons

