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Valdes sēdes protokols
Rīgā
Nr. V-09/18
2018. gada 21. decembrī
Dalībnieki:
Visvaldis Trokša (VT)
Arturs Ļevikins (AL)
Edmunds Jansons (EJ)
Pieaicinātie:
Apspriežamie jautājumi:
 Jānoslēdz jautājumi, kas saistīti ar EYC2019. Jāpavelk strīpa.
 Valdes darba organizēšana 2019. gadā (apskatāmies vai pienākumu sadale
nav jāmaina)
 LBF Budžets 2019
 2019. gada prioritārās sacensības.
 Jāsakārto jautājums par BBS dalību LBF.
 Jāpabeidz jautājumi, kas saistīti ar treneru kursiem. Faktiskais rezultāts vs
Nolikums.
 LABA projekts par sporta klašu izsniegšanu. LBF viedoklis.
 Finansējuma piesaistīšana (A. Zizlāna ieteikums)
 LBF finansēšana nākotnē
o Jādomā par klubu biedra maksas modeļa maiņu (atkarībā no dalībnieku
skaita un ar min/max robežu)
o Jāatver jautājums par citu sporta zāļu /klubu aicināšanu iestāties LBF.
Tas saistībā ar ilgtermiņa finansēšanas modeļiem un attīstību
 Citi jautājumi

Lēmumi:
- AL ziņo, ka paskaidrojuma vēstules nosūtītas sadarbības partneriem
saistībā ar atteikumu rīkot EYC2019. Ar to jautājums par ETBF atteikumu ir
slēgts.
- Valdes darbu sadalījumu 2019. gadā nemainām, vairāk strādājam ar
WhatsApp.
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Attiecībā uz Pasaules junioru čempionātu 2019 (Francija) un Eiropas
jauniešu čempionātu, dalība iespējama par saviem līdzekļiem, saskaņojot to
ar LBF un saskaņā ar LBT reitingu. LBF izsūtīs pieteikšanās kārtību.
Līdz 2019. 11. janvārim VT izstrādās piedāvājumu LBF finansēšanas
modelim, kas ļautu piesaistīt vairāk līdzekļus boulinga attīstībai;
EJ pabeigs 2019. gada budžeta uzmetumu un izsūtīs valdei.
Ņemot vērā finansējuma trūkumu, vienīgās prioritārās sacensības 2019.
gadā ir ECC2019;
VT līdz janvāra vidum nokārtos jautājumu par BBS dalību LBF;
Treneru kursus ir pabeidzis A. Zizlāns. Karīna un Sanita paņēmušas
akadēmisko atvaļinājumu. AL pieprasīs paskaidrojumus no abām līdz
15.01.19.
Valde izskatīja LABA izplatīto informāciju par sporta klašu piešķiršanu. LBF
nostāja kopumā ir pozitīva, taču ir ieteikums atturēties no sporta klašu
nosaukumiem, kuri var maldināt spēlētājus un interesentus, ka šī sporta
klase ir piešķirta oficiāli. Piemēram, nosaukumi Sporta meistars vai
Starptautiskās klases sporta meistars. LBF skaidri norāda, ka tai nav
saistības ar to un, ka šis ir kluba LABA iekšējs projekts. Iepriekšējās
pārrunās LBF ir skaidri norādījis, ka pašreiz Federācijas resursi neļauj
ieviest formālu sporta klašu sistēmu un šī projekta realizācija ir atlikta uz
nākotni. AL sakontaktē ar LABA un nākamajā valdes sēdē ziņo par
rezultātiem;
Izdiskutējām A. Zizlāna interesi par finansējuma piesaisti. Nolēmām, ka
A.Zizlāns, kā LV jauniešu izlases galvenais treneris, var meklēt finansējumu;
Diskutējām par LMS un LJMS norises vietām. Nolēmām, ka uzrakstīsim
Nolikumu un izsūtīsim boulinga zālēm, lai iesūta savus piedāvajumus. AL
sagatavos Nolikumu līdz 11.01.19.
Diskutējām par boulinga attīstību. Nolēmām lūgt klubiem piedāvat savu
redzējumu par iespējām attīstīt un atbalstīt boulinga kā sporta veida attīstību
(bērnu, jauniešu, pieaugušo,utt.)
Nākamā valdes sēde plānota 11. Janvārī.
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