
 
Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”  
vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 

            valdes sēdes protokols Nr. 22 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek SIA „Lesers” telpās, Rīgā, Mēness ielā 13, 
2013.gada  13.decembrī, pulkstens 18.00.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi:  Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis, Alvis Zīriņš 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. 2014.gada spēļu kalendāra apstiprināšana 
2. 2014.gada budžeta projekts 
3. Baltijas kauss  
4. Grāmatvedība un finanses 2013/2014 gadam 
5. Natālijas Leles jautājums 
6. Gada noslēguma pasākums 
7. LPSF pienākumu sadale 
8. R.Rudzīša iesnieguma izskatīšana 

 

Sēdes norise: 
1. Bidrības LPSF spēļu kalendāra apstiprināšana. 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka izņemot Ventspils kērlinga klubu, nav iesniegti citi papildinājumi 
un priekšlikumi, līdz ar to LRČ kalendārs ir gatavs 
1.1 Valde nolēma: 
Pieņemt 2014.gada LRČ spēļu kalendāru 
Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par Ģirts Peirāgs, Aivids Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
pret nav, atturās nav. 
 
2. Biedrības LPSF budžeta projekts 2014. gadam  
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka vadoties no iepriekšējā gada, tika izveidots 2014.gada budžeta 
projekts. 
 
Valde nolēma:  

 2.1 Sakara ar LR valūtas maiņu un dažu citu pozīciju neskaidrību, budžetu pārstrādāt un iesniegt 
valdei izskatīsānai līdz 17.01.2014 
Balsojums par sēdes norises p.2.1.: Par Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
3. Baltijas kauss 2014 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka SK ‘’Boule’’ G.Lasmaņa personā, veido Baltijas kausa turnīru 
2014.gadā vienpersoniski un bez saskaņošanas ar LPSF, līdz ar to LPSF nevar atbalstīt un iekļaut 
šādas sacensības 2014.gada LRČ reitingā un piesaistīt attiecīgi finansējumu. LPSF ir uzsākusi 
sarunas ar Lietuvas un Igaunijas petanka federāciju pārstāvjiem par veicamiem pasākumiem kopēja 
Baltijas turnīra uzsākšanu 2014/2015. gada sezonā. 
 
Valde nolēma:  
3.1  2014.gadā neiekļaut Baltijas kausu LRČ reitingā. 
 
Balsojums par sēdes norises p.3.1.: Par Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
4. Grāmatvedība un finanses 2013/2014 gadā. 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka visi grāmatvedības dokumenti ir saņemti un nodoti 
grāmatvedības uzskaites sakārtošanai par 2013. gadu un ir panākta vienošanās, ka grāmatvedība 
tiks veikta arī par 2014. gadu. Sakarā ar G.Lasmaņa nelikumīgi izlietotiem līdzekļiem LPSF nav 
iespējams izmaksāt, gada sākumā apstiprinato finansējumu pirmo trīs vietu ieguvējiem kopvērtējumā, 
40 LVL un līdz ar to šī summa tiek samazīnāta līdz 30 LVL. 
  



Valde nolēma: 
4.1 Apstiprināt samazināt izmaksājamo summu līdz 30 LVL personai  
Balsojums par sēdes norises p.4.1.: Par Ģirts Peirāgs, Ralfs Rudzītis, Aivids Švarcs un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
5. Natālijas Leles jautājums. 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka nav saņēmis apstiprinājumu par prettiesisku rīcību saistībā ar 
Bocce federācijas piestādītiem rēķiniem un nav saņēmis apstiprinājumu, ka rēķini būs jāmaksā. 
 
Valde nolēma:  

 5.1 Atcelt 2013. gada valdes sēdes protokolu nr.17- punkts nr.7  par Natālijas Leles nepielaisšanu 
LRČ spēlēs un valdes sēdes protokolu nr.21 punkts nr.4 aizliegumu. 
Balsojums par sēdes norises p.5.1.: Par Ģirts Peirāgs, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, atturas nav, pret 
Aivids Švarcs. 
 
 
6. Gada noslēguma pasākums. 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka gada noslēguma pasākums sadarbībā ar SK ‘’Upesciems’’ tiek 
pārcelts uz 2014. Gada 11. Janvāri  
 
Valde nolēma:  

 6.1 Pārcelt pasākumu 
Balsojums par sēdes norises p.6.1.: Par Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
 
7. LPSF pienākumu sadale 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka sakarā ar lielu darba apjomu vēlas sadalīt LPSF darba 
pienākumus sekojoši : 

7.1 LRČ nolikuma izstrādi uzticēt A.Zīriņam un to iesniegt valdei apstiprināšanai līdz 
01.02.2014 

7.2 LRČ tiesnešu sertifikācija, tiesnešu darbības plānu un sacensību nozīmēšanu 2014. 
Gada sezonai uzticēt A.Švarcam 

7.3 LPSF mājas lapas koordinēšanu uzticēt VKK pārstāvei A.Pētersonei – teksts un 
tehniskias nodrošinājums Ē.Viļumovs (tiek atbrīvots no 2014. Gada licenču maksas), foto -E. 
Grundštoks. 
  
Valde nolēma:  
7.1, 7.2. , 7.3 Atbalstīt visus iesniegtos priekšlikumus 
Balsojums par sēdes norises p.7.1.: Par Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
8. R.Rudzīša iesniegums 
Valdes loceklis Ralfs Rudzītis ziņo, ka  vēlas anulēt agrāk piešķirtās privelēgijas un maksāt par LRČ 
licenci 2014.gada sezonā 
 
Valde nolēma:  

 8.1 Atbalstīt R.Rudzīša iesniegumu 
Balsojums par sēdes norises p.7.1.: Par Ģirts Peirāgs, Aividss Švarcss, Ralfs Rudzītis un Alvis Zīriņš, 
atturas nav, pret nav. 
 
Valdes sēde slēgta plkst. 19.20.   
  
 Valdes sēdes vadītājs un protokolētājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
       
       
        


