
 

BIEDRĪBAS „Latvijas Petanka sporta federācija” 
 

2014. GADA ATSKAITES 

SAPULCES PROTOKOLS 

 
 

Rīga, 2015.gada 15.martā      Nr.1/2015 

 
 
Piedalās:  

Inga Apmane, Ivars Dzenīts, Edgars Silovs, Alvis Zīriņš, Ģirts Peirāgs,  
Nepiedalās: Aivids Švarcs  

 
 
Sēde ir lemttiesīga. 
 
Protokolē: Ivars Dzenītis 
Sapulces vadītājs: Ģirts Peirāgs 
Darba kārtība:  

1. LPSF 2014. Gada finansu pārskata rezultāti – Ģirts Peirāgs 
2. 2014. gada pārskata revidenta ziņojums un bilances apstiprināšana – Ģirts Peirāgs 
3. LPSF 2015. gada budžets – Ģirts Peirāgs  
4. Jauno LPSF statūtu apstiprināšana 
5. Jauno valdes locekļu vēlēšanas 

 
 

 

Jautājumu apspriešana: 
 
Bedrības „Latvijas Petanka sporta federācija” vadītājs Ģirts Peirāgs iesaka apstiprināt dienas       

kārtību un protokolētāju Ivaru Dzenīti. 
 
Balsojums – par 5 (pieci), pret un atturas nav. 
 
1.  2014. gada pārskata revidenta ziņojums un bilances apstiprināšana .  
 (Revidenta atzinums un inventarizācijas akts pielikumā). 
Iesaka apstiprināt ieņēmumu un izdevumu pārskatu. 
 
Balsojums – par 5 (pieci), pret un atturas nav. 
 
2. Biedrības „Latvijas Petanka sporta federācija” revidentu valdei iesaka Vitu Gontari-
Jerofejevu. 
 
Balsojums – par 5 (pieci), pret un atturas nav. 
 
3. Biedrības „Latvijas Petanka sporta federācija” vadītājs Ģirts Peirāgs prezentē valdes sēdē 
apstiprināto 2015. gada budžeta projektu. Klubu biedru naudas par 2015. gadu ir 
samaksājuši visi klubi; ir LPSF vajadzībām iegādāts dators un drukas iekārta atbilstoši 
budžetā paredzētajai summai – apstiprina Ģirts Peirāgs.  Sapulces vadītājs iesaka 
apstiprināt 2015. gada budžetu.    
 
Balsojums – par 5 (pieci), pret un atturas nav. 

 
4. Biedrības „Latvijas Petanka sporta federācija” vadītājs Ģirts Peirāgs prezentē valdes 
sagatavotos grozījumus LPSF statūtos un lūdz tos biedru kopsapulces dalībniekiem 
apstiprināt.    
 
Balsojums – par 5 (pieci), pret un atturas nav. 



 
5. Kopsapulce nolēma palielināt Valdes sastāvu līdz septiņiem cilvēkiem un biedrības 

„Latvijas Petanka sporta federācija” vadītājs Ģirts Peirāgs prezentē valdei biedru 
iesniegtos jauno valdes locekļu kandidātus – pretendenti ir Dainis Kalniņš, Juris Silovs, 
Edgars Silovs, Ēriks Viļumovs. Juris Silovs savu kandidatūru atsauc. Valdes loceklis Alvis 
Zīriņš ierosina atklātu balsošanu par kandidātiem. Valdes locekļiem atklāti balsojot, 
rezultāti ir:  par Edgaru Silovu 5 balsis, par Ēriku Viļumovu 4 balsis, par Daini Kalniņu 1 
balss. Par jaunajiem valdes locekļiem ievēlēti Edgars Silovs (SK Wariors) un Ēriks 
Viļumovs (VKK). 

 
Ģenerālsekretāra amata kandidāts Ivars Dzenītis ģimenes un darba dēļ atsauc savu 
kandidatūru. LPSF vadītājs izvirza jaunu kandidātu Alvi Zīriņu.   

 
Balsojums: par 3 (trīs), pret nav un atturas 1 (viens). Alvis Zīriņš balsojumā nepiedalās.  
 
Nākošā valdes sēde notiks tuvāko divu nedēļu laikā – laiks, vieta un darba kartība tiks 

paziņota valdes locekļiem. Biedru kopsapulce slēgta plkst.13.55. 
 

 
Sapulces vadītājs:    Ģirts Peirāgs 

  
Sapulci protokolēja:    Ivars Dzenītis 

 
 

 


