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

            valdes sēdes protokols Nr. 7/2014 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek Rīgā, Krasta iela, ‘’Lido’’ centrā,  2014.gada 20. 
oktobrī, pulkstens 19.00.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ivars Dzenītis, Aida Pētersone 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. Ģenerālsekretāra jautājums. 
2. 2015. gada budžeta projekts -  apspriešana, korekcijas. 
3. 2015. gada spēļu kalendāra apspriešana, pieņemšana. 
4. 2015. gada LRČ nolikuma korekcijas un pieņemšana. 
5. 2015. gada medaļas – dizains utt. 
6. 2014. gada sezonas noslēguma pasākums – vieta, laiks. 
 

 
Sēdes norise: 

1. Ģenerālsekretāra jautājums. 
 

Šobrīd ir situācija, ka LPSF nav ģenerālsekretāra un līdz ar to, šis jautājums ir ļoti 

aktuāls un katram klubam jāizvirza savs kandidāts. Šobrīd, tādu nav, līdz ar to šis 

jautājums ir jāatliek vēl uz vienu mēnesi līdz oficiālo kandidātu saraksta 

saņemšanai. 
 
Valde nolēma:  

 1.1  Pieņēmt šī jautājuma atlikšanu uz 1 mēnesi līdz 20. Novembrim un klubiem izvirzīt 
konkrētus kandidātus 
Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone  
un Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 

2.  2015. Gada budžeta projekts, apsriešana, korekcijas. 
 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ņemot vērā 2014. Gada budžeta sadaļu par ieņēmumie tiek 
veidots 2015. Gada budžets. Ja tiks piešķirti pieprasītie līdzekļi no LSFP, tad LPSF 2015. Gada 
budžets varētu būt ar šādām ienākumu un izmaksu pozīcijām (pielikums nr.1) 
  
Valde nolēma:  
2.1  Atbalstīt LPSF 2015. gada budžeta projektu 
Balsojums par sēdes norises p. 2.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone un 
Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 

3. 2015.gada spēļu kalendāra apspriešana, pieņemšana. 
  
Ņemot vērā visus ieteikumus 2015. gada LRČ kalendārā tika nolemts: 

a. Sakarā ar jaunu EČ vieniniekiem, veikt izmaiņas čempionāta kalendārā un ieviest 1-
nieku sacensības divos psomos, lai noteiktu gada beigās spēlētājus, kas dosies uz EČ 
Te-ta-tet vīriešiem un sievietēm. 

 Valde nolēma:  
3.a.  Atbalstīt izmaiņas izspēles kaŗtībā 
Balsojums par sēdes norises p. 3.a.: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs,  
Aida Pētersone un Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 
b. Ņemot vērā šī gada LRČ TIR vingrinājuma norisi un organizēšanu, tiek izteiktas 

pretenzijas par šīs disciplīnas kvalitātīvu norisi. Lai veiktu šīs disciplīnas uzlabojumus un 



veidotu LRČ TIR labākā kvalitātē, kā arī ņemot vērā faktus par mazu apmeklētību un 
disciplīnas neiekļaušanu reitingā, tiek ieteikts izņemt šo disciplīnu uz laiku no LRČ 2015. 
Gada kalendāra. Šī disciplina var tikt veidota kā komercmači. 
  

 Valde nolēma:  
3.b.  Atbalstīt izmaiņas  
Balsojums par sēdes norises p. 3.b.: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone,  
Ivars Dzenītis, pret Aivids Švarcs, atturās nav. 
 
c. 2014. Gada sezonā sacensības ‘’Zelta Bumba’’ tika finansiāli atbalstīta no LPSF 

budžeta. Bet sakarā ar to, ka tas ir privāti uzsākts turnīrs un nav atbalstāms no LPSF 
budžeta, tad tiek ieteikts izņemt šo turnīru no LPSF atbalstāmiem pasākumiem. 

 
Valde nolēma:  
3.c.  Atbalstīt izmaiņas 
Balsojums par sēdes norises p. 3.c: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, 
Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 
d. Tāpat kā 2014. Gadā, arī nākošā 2015. Gada sezonā, LRČ posmu norises vietu klubi tiks 

finansiāli atbalstīti no LPSF budžeta. LRČ posmu izdevumu daļējai segšanai – 50 EUR 
par posmu. Šie līdzekļi tiks pārskaitīti no LPSF mēnesi pirms katra LRČ posma. 

 
Valde nolēma:  
3.d.   Atbalstīt  
Balsojums par sēdes norises p. 3.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, 
Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 
e. LRČ posmos tiek noteikta, ka sekretariāts sastāv no divām personām : 

1. Sekretariāta vadītājs – atbild par sekretariāta kopējo darbu, veic 
mērijumus, laika kontroli, atbild par kopējo rezultātu apkopojumu 
un iesniegšanu LPSF ne vēlāk kā 72h pēc LRČ posma norises 
publicešanai www.petanquelv  

2. Palīgs – veic spēlētaju reģistrāciju, pieņem un pieraksta 
rezultātus, veic citus pienākumus pēc galvenā sekretariāta 
vadītāja norādījumiem. 

 
      Sekretariāta sastāvu LPSF paziņo 72h pirms katra LRČ posma. 
 
Valde nolēma:  
3.e.   Atbalstīt priekšlikumus 
Balsojums par sēdes norises p. 3.e.: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, 
Aivids Švarcs un Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 

 
 

 
 
 
 
 
 

4.     2015. gada LRČ nolikuma korekcijas un pieņemšana 

  
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemti dažādi ieteikumi un precizējumi LRČ nolikumam.  
Izvērtējot visas nianses un ieteikumus tiek pieņemts galīgais 2015. Gada LRČ nolikums (pielikumā). 
 
Valde nolēma:  
4.1  Atbalstīt LRČ nolikuma korekcijas 
Balsojums par sēdes norises p. 4.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone un 
Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 
 

5.     2015. gada LRČ medaļas 
 

2015. gada medaļas un dizains tiek izstrādāts un tiks saskaņots. 

http://www.petanquelv/


 
 
Valde nolēma:  
 
5.1  Atbalstīt LRČ 2015. Gada medaļas 
Balsojums par sēdes norises p. 5.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone un 
Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 

 
6.     2015. gada LPSF noslēguma pasākums 

 
LPSF gada noslēguma pasākums notiek 13.12.2014 plk. 17.00  Berģos, Grandu pirts. 
 
Valde nolēma: Apstiprināt sezonas noslēguma pasākumu 
Balsojums par sēdes norises p. 6.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone un 
Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 

 
 
 
 
 
 
Valdes sēde slēgta plkst. 22.10 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    Ģ.Peirāgs 


