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Valdes sēdes protokols
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2018. gada 25. novembrī
Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Pieaicinātie:
Aivars Zizlāns
Nikolajs Ļevikins
Julians Visockis
Apspriežamie jautājumi:
 Informācija par ETBF lēmumu pārcelt EYC2019 uz Vīni
 LBF finansēšana nākotnē
 LBF budžets 2019
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- LBF Valde informēja par ETBF lēmumu un iemesliem pārcelt EYC2019 no
Rīgas uz Vīni. Klubu pārstāvji informē spēlētājus, ja tas nepieciešams. Ir
apzināti faktiskie izdevumi, kas saistīti ar līdzšinējo darbu pie EYC2019
organizēšanas. VT vienosies un atrisinās jautājumu ar Pepsi centru par
samaksu, kas saistīta ar līdzšinējo LV izlases kandidātu treniņiem. Edmunds
runās ar EYC2019 mājas lapas izstrādātāju par samaksas lielumu un
termiņiem. Vēlams jautājumus atrisināt pēc iespējas ātrāk, noteikti līdz gada
beigām.
o Vienojāmies, ka AL uzrakstīs informatīvās vēstules visiem
potenciālajiem sadarbības partneriem un valsts iestādēm par
EYC2019 atcelšanu un vēstuli ETBF par iespējām atbalstīt LV
jauniešu izlases dalību Vīnē.
o EJ uzrakstīs vēstuli Pepsi centram par EYC 2019 atcelšanu.
- LBF valde pacēla jautājumu par finansēm. Ņemot vērā, ka LBF sastāv no
klubiem un, savukārt, klubi strādā ar visiem potenciālajiem atbalstītājiem,

-

-

-

kuri ir iesaistīti boulingā, tad LBF ir maz iespēju piesaistīt pa tiešo šos
atbalstītājus. Diskusijas rezultāts – LBF finansējums no klubiem un
spēlētājiem paliek nemainīgs – 200 EUR no kluba un 20 EUR no
spēlētājiem par licencēm tiem, kas piedalās LBT un oficiālajos turnīros.
Apspriests LBF 2019. gada budžets. Būtisku ierosinājumu nav. LBF
pašreizējās iespējas ir finansēt spēlētāju dalību Eiropas čempionu kausā
(ECC). Pārējos turnīros dalībniekiem jāmeklē sponsoru atbalsts. Budžets
tiks precizēts gada nogalē, kad būs skaidri visi 2018. gada faktiskie
ieņēmumi un izdevumi. Aptuvenais budžets ieņēmumiem un izdevumiem ir
ap 5500 EUR. Summas atkarīgas no valsts atbalsta pieejamības 2019.
gadā.
o Aivars izteica priekšlikumu piesaistīt LBF cilvēku, kam tiek piešķirts
amats un kurš uz pašfinansējuma pamatiem meklē potenciālos LBF
atbalstītājus ārpus boulinga spēlētāju komūnas. Ja būs kandidāts,
varam spriest tālāk.
Tika apspriests ierosinājums organizēt LMS 2019 Bowlero centrā. Lēmumu
pieņemsim kopsapulcē janvāra beigās.
Tika apspriesta situācija ar LV jauniešu meistarsacīkšu organizēšanu.
Ņemot vērā, ka Jelgavā to nav iespējams izdarīt, jāmeklē cits centrs un
jāsaskaņo laiki. AL runās ar Julianu par iespējām Bowlero. Ja problēma, tad
Aivars runā ar Pepsi centru. AL atbildīgais. Finansējums jāplāno tā, ka LBF
nav iesaistīts.
EJ informēja, ka BBS joprojām nav samaksājis biedra naudu. Aleksandrs
tika aicināts arī uz šodienas sapulci, taču nav ieradies un nav arī informējis
par iemesliem. Nākamajā kopsapulcē jālemj par BBS dalību LBF.
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