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

            valdes sēdes protokols Nr. 6/2014 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek SKYPE,  2014.gada 11. augustā, pulkstens 
20.00.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ivars Dzenītis, nepiedalās Aida Pētersone 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. Teta-a-tet Eiropas vieninieku sacensības. 
2. Kalendārs 2015. gada sezonai (priekšlikumi). 
3. Pienākumu sadale - mājaslapa, rezultāti/jaunumi. 
4. LRČ nolikuma korekcijas 2015. gada sezonai. 

 

 
Sēdes norise: 
1.Teta-te Eiropas vieninieku sacensības 
 

FIPJP piedāvā iespēju 2015.gada  janvārī piedalīties Teta-a-tet EČ sieviešu un 

vīriešu vienspēlēs Francijā. Ņemot vērā to, ka šīs pasākums nav iekļauts budžetā, 

spēlētājiem šis brauciens ir jāfinansē no saviem līdzekļiem, Piedāvājums ir 

izspēlēt šo ceļazīmi turnīra ZELTA BUMBA 2014 ietvaros 20.09.2014, jo tajā 

piedalīsies spēcīgākie 1-12.vietas ranga spēlētāji . Ja kāds no pirmo vietu 

ieguvējiem nav gatavs braukt uz šo čempionātu, tad iespēja tiek dota nākošam 

pretendentam - otrās vietas ieguvējam utt. 
 
Valde nolēma:  

 1.1  Pieņemt EČ Teta-a-tet izspēles kārtību.. 
Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, 
pret nav, atturās nav. 
 
2. LRČ spēļu kalendārs 2015.gadam 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, LSFP tika iesniegt provizorisks LRČ spēļu kalendārs ar finanšu 
pieprasījumu 2015. gada sezonai. Ņemot vērā to, ka ir nepieciešams laicīgi sastādīt 2015. gada LRČ 
kalendāru, klubiem ir jāiesniedz savi priekšlikumi kalendāra datumiem un norises vietām. Darba 
variants tiks izsūtīts pēc valdes sēdes visiem klubu pārstāvjiem. Klubiem atbilde jāiesniedz valdei  
līdz 01.10.2014. 
  
Valde nolēma:  
2.1  Atbalstīt LRČ 2015. Gada sezonas kalendāra izstrādes koncepciju. 
Balsojums par sēdes norises p. 2.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, 
pret nav, atturās nav. 
 
 3. Pienākumu sadale – mājaslapa, rezultāji/jaunumi 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka šobrīd ir neapmierinoša situācija ar informācijas atspoguļojumu 
oficiālajā LPSF mājaslapā. Esmu saņēmis piekrišanu no Ieviņas un Ivara Dzenīšiem, par iespēju 
palīdzēt šajā jautājumā un šo informāciju atspoguļot, kā ari nodrošināt ranga un rezultatu uzskaiti un 
kontroli. 
  
Valde nolēma:  
3.1  Atbalstīt Ieviņas un Ivara Dzenīšu iniciatīvu. 
Balsojums par sēdes norises p. 3.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, 
pret nav, atturās nav. 
 
 



 
4. LRČ nolikuma korekcijas 2015. gada sezonai. 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka sakarā ar to, ka sezonas laikā tika atrastas neprecizitātes un 
nianses LRČ 2014.gada nolikumā, tādējādi valdes locekļiem sniegt savu redzējumu nolikuma nianšu 
korekcijai līdz 01.09.2014. 
 
Valde nolēma:  
4.1  Atbalstīt LRČ nolikuma korekciju izstrādi. 
Balsojums par sēdes norises p. 4.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, 
pret nav, atturās nav. 
 
 
 
Valdes sēde slēgta plkst. 21.10 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    Ģ.Peirāgs 


