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

            valdes sēdes protokols Nr. 5/2014 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek SIA Leser, birojā, Mēness iela 13, Rīga  
2014.gada  22. maijā, pulkstens 17:45.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ralfs Rudzītis, nepiedalās Aida Pētersone 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. Jaunā kluba JRFSC (jauniešu regbija, futbola un petankas klubs) ‘’Upesciems 

Warriors’’ uzņemšanu LPSF. 

2. R.Rudzīša iesniegums par atkāpšanos no valdes locekļa amata. 

3. Ārkārtas Biedru kopsapulces sasaukšana, valdes locekļa vēlēšanas. 

4. LRČ komandu formastērpi. 

5. I.Dzenītes iesniegums LPSF. 

 
Sēdes norise: 

1. Jaunā kluba JRFSC (jauniešu regbija, futbola un petankas klubs) 
‘’Upesciems Warriors’’ uzņemšanu LPSF. 

 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemts iesniegums no biedrības JRFSC ‘’Upesciema 
Warriors’’ vēlmi iesaistīties petanka biedrībā. Izvērtējot iesniegtos dokumentus, kas ir sagatavoti 
saskaņā ar LPSF statūtu prasībām, neredzu šķēršļus šā kluba uzņemšanai LPSF. 
 
Valde nolēma:  

 1.1  Pieņemt jaunā kluba JRFSC (jauniešu regbija, futbola un petankas klubs) ‘’Upesciems 
Warriors’’ uzņemšanu LPSF . 
Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ralfs Rudzītis, 
pret nav, atturās nav. 
 

2. R.Rudzīša iesniegums par atkāpšanos no valdes locekļa amata   
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemts iesniegums no valdes locekļa R.Rudzīša par 
atkāpšanos no valdes locekļa un ģenerālsekretāra amata pienākumiem. 
  
Valde nolēma:  
2.1  Atbalstīt R.Rudzīša iesniegumu par atkāpšanos no valdes locekļa amata 
Balsojums par sēdes norises p. 2.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, pret nav, atturās 
nav. 

3. Ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšana un jauna valdes locekļa vēlēšanas 
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka saskaņā ar R.Rudzīša atkāpšanos no amata, ir jāsasauc LPSF 
biedru kopsapulce. Iespējamais LPSF biedru kopsapulces sasaukšanas laiks 07.06.2014 LRČ 
sieviešu un vīriešu komandu sacensību dienā Ventspilī. 
Valde nolēma:  

3.1 Atbalstīt ārkārtas biedru kopsapulces sasaukšanu 07.06.2014 LRČ čempionāta laikā 
Ventspilī un noteikt sekojošu dienas kārtību: 

1.  R.Rudzīšana atstādināšana no valdes locekļa amata 
2. Valdes locekļa vēlēšanas 

LPSF biedriem iesniegt savas kandidatūras jaunā valdes locekļa amata 
kandidātam līdz 30.05.2014. Tos iesniedzot LPSF valdei e-pastā 

Balsojums par sēdes norises p. 3.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, pret nav, atturās 
nav. 
 
 



4.  LRČ komandu formastērpi 
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemts pamatots aizrādījums no dalībniekiem par 3 klubu 
komandām, kuras LRČ laikā 17.05.2014, spēlēja bez vienotās komandas formas. Šobrīd šīs 
komandas ir apzinātas un nodota informācija klubiem. Šobrīd ir izteikts brīdinājums, bet nākošā 
sankcijas par noteikumu neievērošanu ir disvalifikācija no sacensībām. 
  
Valde nolēma:  

4.1 Izteikt brīdinājuma klubiem  un piekrīt sankcijām turpmāku noteikumu neievērošanas 
gadījumā. 
 

Balsojums par sēdes norises p. 4.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ralfs Rudzītis, 
pret nav, atturās nav. 
 

5. I.Dzenītes iesniegums LPSF. 
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka LPSF ir saņemts iesniegums no I.Dzenītes un vairākiem citiem 
spēlētājiem par LRČ sieviešu divnieku ( 06.07.2014 Ventspilī) turnīra datuma vai pasākuma norises 
vietas maiņu. Šis lūgums ir saistīts ar iepriekšējā dienā (5. jūlijā Valgā) notiekošo Baltic Cup 2014 
posmu Igaunijā. Ņemot vērā to, ka LPSF netika informēta savlaicīgi par šāda turnīra norisi un 
datumiem, kā arī Baltic Cup norises datumu savlaicīgu nesaskaņošanu un neiekļaušanu LRČ reitinga 
punktos, neredzu iemeslu LRČ posma norises vietas vai datuma maiņai. Pirms 2014. Gada LRČ 
kalendāra pieņemšanas, visiem klubiem tika izsūtīts kalendāra grafiks un lūgums sniegt savus 
ieteikumus un korekcijas. No ieinteresētā kluba netika savlaicīgi saņemtas korekcijas un LRČ 
kalendārs tika apstiprināts valdes sēdē. 
  
Valde nolēma:  

5.1 Atteikt LRČ sieviešu divnieku posma Ventspilī 06.07.2014 datuma vai vietas maiņu. 
Nosūtīts I.Dzenītei skaidrojumu šī lēmuma pieņemšanai. 
 

Balsojums par sēdes norises p. 5.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Ralfs Rudzītis, pret nav, atturās 
Aivids Švarcs. 
 
 
 
 
 
Valdes sēde slēgta plkst. 19.05 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    Ģ.Peirāgs 


