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Dalībnieki: 
Arturs Ļevikins (AL) 
Edmunds Jansons (EJ) 
 
Pieaicinātie: 
Aivars Zizlāns, jautājumā par jauniešu izlases treniņiem pepsi centrā 
 
 
Apspriežamie jautājumi: 

 Praktiskie jautājumi par Diānas Zavjalovas dalību AMF Pasaules kausā 

 Statuss ar ECC 2018 .  

 Statuss ar EYC 2019. vajadzīgie remontdarbi Pepsi centram (AR) 

 Sadarbība ar Pepsi boulingu, lai organizētu izlases treniņus 
 

 
 
Lēmumi: 
- Ir saņemts akcepts no AMF reģionālajiem koordinatoriem par Diānas dalību. 

LBF nodrošinās daļēju finansējumu, kas saistīts ar nokļūšanu uz 
sacensībām, formas tērpu un dzīvošanu; 

- Saistībā ar ECC, visi jautājumi ir precizēti. Kreklus pasūtam turpat, kur 
iepriekš; 

- Attiecībā uz EYC 2019: 
o Arturs līdz 15.10 precizēs cik izejošie un ienākošie rēķini būs saistīti 

ar čempionātu; 
o aktualizējam jau izsūtītos lūgumus LSFP(jāprecizē ar Māri Liepiņu - 

Visvaldis), LNSP  un Rīgas Domei; 
o atklāts jautājums par privātajiem atbalstītājiem;  
o Aleksandrs līdz ceturtdienai 20.09. noprecizēs darāmos darbus no 

ETBF ziņojuma. Pēc tam vienojamies par izdarāmajiem darbiem; 
- izdiskutējām ar A.Zizlānu iespējas kā ieinteresēt Pepsi centru samazināt 

izmaksas par izlases treniņiem, kas pašreiz ir 75 EUR/reizi (svētdienas  5 
celiņi uz 2 stundām). Šos treniņus var izmantot, lai popularizētu boulingu un 
piesaistītu apmeklētājus. Jāizdomā koncepts, piemēram, viens celiņš un 
spec cilvēks, kurš trenējas uz šī celiņa un apkalpo visus interesentus. Otrs 
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variants , ko piedāvāja Aivars, ka viņš un daži izlases kandidāti ierodas 
Pepsi centrā atsevišķā dienā un rāda paraugdemonstrējumus un atbild uz 
interesentu jautājumiem. 

- Arturs informēja, ka lielākajai daļai izlases kandidātu ir LV izlases formas un 
pārējiem runās ar vecākiem, lai noorganizē. Tās nepieciešamas, lai treniņu 
laikā Pepsi centrā izskatītos profesionāli un piesaistītu arī citu apmeklētāju 
uzmanību.. 

- Diskutējām, ka vajag ar Pepsi centru noslēgt 2 līgumus – vienu par izlases 
sagatavošanos Eiropas čempionātam un otru par Pepsi centra 
nodrošinājumu organizējot uz vadot 2019. gada Eiropas jauniešu 
čempionātu. 
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