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

            valdes sēdes protokols Nr. 1/2015 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek SKYPE  2015.gada  27. februārī, plkst.21.00.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Ģirts Peirāgs   
 Valdes sēdi protokolē: Ģirts Peirāgs 

 
Darba kārtība: 

1. 2015. gada budžeta apstiprināšana. 
2. 2015. gada LRČ nolikuma korekcijas. 
3. 2015. gada TIR čempionāta apspriede. 
4. 2015. gada reitinga nolikums. 
5. Ģenerālsekretāra jautājums - izvirzu ģenerālsekretāra amatā Ivaru Dzenīti 
6. LPSF prezidenta atlūgums - iesniedz Ģ.Peirāgs 
7. LPSF statūtu izmaiņas  
8. Biedru kopsapulces sasaukšana un dienas kārtības sastādīšana. 

 
Sēdes norise: 

1. 2015. Gada budžeta apstiprināšana. 
 
Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka saņemts apstiprinājums par 2015. Gada LSFP finanšu līdzekļu 
sadali. 2015. Gada budžets ir paredzēts ar nelielu deficītu, bet šī starpība tiks segta ar LPSF 
iepriekšējā gada uzkrājumiem. Varam apstiprināt 2015. gada budžetu. 
 
Valde nolēma:  

 1.1  Pieņemt LPSF 2015. gada budžetu . 

Balsojums par sēdes norises p. 1.1: Par: Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ivars Dzenītis, 
Aida Pētersone, pret nav, atturās nav. 
 

2. 2015. gada LRČ nolikuma korekcijas.    
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka iepriekšējā valdes sēdē pieņemtā LRČ 2015. gada nolikumā 
tika konstatētas nepilnības un kļūdas. Nolikumā atrastās kļūdas tiek koriģētas un aizstātas ar 
korektiem terminiem un noteikumiem. 
  Ivars Dzenitis iesaka uz vieninieku otro kārtu doties 16 labākajiem kā sievietēm, tā vīriešiem, lai 
atbrīvotu vienu sestdienu un spēlētāju braucienu. Punkti reitingā vienspēlēs tiktu skaitīti kā vidējais 
lielums pēc abu vienspēļu ranga punktu summas. Piemērs: Spēlētājs pirmā kārtā iegūst 16p, otrā 8p, 
tad par vieninieku turnīru rangā spēlētājam raksta 12p. Jautājums balsošanai: Vai atbalsti to, ka uz 
otro kārtu vienspēlēs dodas 16 labākie pēc pirmās kārtas rezultātiem?  par Ivars Dzenītis, Aivids 
Švarcs, pret Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, atturās Ģirts Peirāgs. 
  
Valde nolēma:  
2.1  Atbalstīt 2015. gada LRČ nolikuma izmaiņas 
Balsojums par sēdes norises p. 2.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Ivars Dzenītis, 
pret Aivids Švarcs, atturās nav. 
 

3. 2015. Gada TIR vingrinājumu čempionāts. 
 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka saskaņā valdes sēdes lēmumu nr.7, 2014. Gada 22 oktobrī, 3. 
punkta b daļu TIR vingrinājumi tika izslēgti no 2015. Gada LRČ kalendāra. Iemesls valdes lēmumam 
bija nekvalitatīva čempionāta rīkošana. Ņemot vērā šī brīža situāciju, ka divi pretendenti (klubi SK 
Boule/Wariors un SK Rīgas Petanka) ir izteikuši gatavību organizēt šīs sacensības, tāpēc šajāsezonā 
atjaunoti virzīta TIR vingrinājumu sacensību iekļaušana LR čempionātā. Sacensību iespējamais 
datums 13.septembris 2015. gadā. Konkrētā vieta un sacensību nolikums tiks sagatavots un izziņots 
kādā no nākamajām valdes sēdēm. Jāņem vērā, ka TIR vingrinājumu rezultāti netiks iekļauti LRČ 
reitingā.  



Valde nolēma:  
3.1 Atbalstīt 2015. gada TIR vingrinājumu norises laiku 13.09.2015   

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

4.  2015. Gada LRČ reitingu nolikums 

 
 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir saņemts priekslikums no I.Dzenīša par reitinga nolikuma 
korigēšanas variantiem. Apspriedē tiek konstatēts, ka šis priekšlikums ir pārāk komplicēts un valdes 
locekļi iesaka to nedarīt. Valdes locekļi iesaka iepriekšējā gada reitinga nolikumam veikt korekcijas 
punktu piešķiršanai un noteikt papildus skaidrojumu par uzvarētāju noteikšanu pie vienādu punktu 
skaita. 
  
Valde nolēma:  

4.1 Veikt korekcija 2014. gada reintinga nolikumā un iekļaut tajā paredzētās korekcijas.  
 

Balsojums par sēdes norises p. 4.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Aida Pētersone, 
Ivars Dzenītis, pret nav, atturās nav. 
 

5. LPSF ģenerālsekretāra vēlēšanas 

 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka LPSF prezidenta vārdā ģenerālsekretāra amatam tiek izvirzīts 
I.Dzenītis. Ņemot vērā viņa objektivitāti un jau izveidojušos kontaktus ar CEP, kā arī valodas 
zināšanas, viņš būtu labs kandidāts šim amatam. I. Dzenītis savu kandidatūru nenoraida un ir gatavs 
piekrist šim amatam, ja tiks proporcionāli un korekti sadalīti pienākumi un veiktas attiecīgās izmaiņas 
statūtos. 
  
Valde nolēma:  

5.1 Veikt korekcijas ģenerālsekretāra amata aprakstā un nākošajā valdes sēdē pieņemt 
galīgo lēmumu par I.Dzenīša kandidatūru. 
 

Balsojums par sēdes norises p. 5.1: Par Ģirts Peirāgs, Alvis Zīriņš, Aida Pētersone, Aivids Švarcs, 
pret nav, atturās I.Dzenītis 
 

6. LPSF prezidenta Ģ.Peirāga atlūgums 

 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ņemot vērā šī brīža situāciju federācijā vēlos atsaukt savu 
atlūgumu uz nenoteiktu laiku. 
  
Valde nolēma:  

6.1 Atsaukt Ģ.Peirāga atlūgumu 
 

Balsojums par sēdes norises p. 5.1: Par - Aida Pētersone, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ivars Dzenītis 
pret nav, atturās Ģ.Peirāgs  
 

7. LPSF statūtu izmaiņas 

 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ņemto vērā to, ka šobrīd esošie statūti ir nekorekti un tos ir 
nepieciešams mainīt, vēlos iesniegt LPSF statūtu korekcijas projektu.  
  
Valde nolēma:  

7.1 Atbalstīt jaunos statūtus un virzīt tos apstiprināšanai Biedru kopsapulcē 
 

Balsojums par sēdes norises p. 5.1: Par – Ģirts Peirāgs, Aida Pētersone, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, 
Ivars Dzenītis pret nav, atturās    
 

8. LPSF biedru kopsapulces sasaukšana un dienas kārtības noteikšana 

 

 Valdes loceklis Ģirts Peirāgs ziņo, ka ir jāsasauc ikgadējā biedru kopsapulce, kura notiks Berģu 
kultūra centrā Brīvības gatvē 455, Rīgā 15.03.2015 plkst. 11.00 ar sekojošu dienas kārtību: 

  
1. LPSF 2014 .gada pārskata rezultāti – Ģirts Peirāgs 



2. 2015. 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 

   
  
Valde nolēma:  

8.1 Atbalstīt Biedru kopsapulces sasaukšanu un tās dienas kārtību. 
 

Balsojums par sēdes norises p. 8.1: Par - Aida Pētersone, Alvis Zīriņš, Aivids Švarcs, Ivars Dzenītis 
un Ģirts Peirāgs,  pret nav, atturās    
 

9. Citi jautājumi.Ivars Dzenītis ierosina pārskatīt 2014. gada vīriešu ranga pirmo divu vietu 
ieguvēju statusu. Diviem cilvēkiem bija vienāds punktu skaits kopvērtējumā, tāpēc 
priekšlikums noslēgt 2014. gada vīriešu Rangu ar divām pirmajām vietām. Balsojums par 
priekšlikumu piešķirt divas pirmās vietas: Par – Ivars Dzenītis, Aida Pētersone, Ģirts 
Peirāgs, Aivids Švarcs un Alvis Zīriņš, pret nav, atturās nav. 

 
Valdes sēde slēgta plkst. 00.05 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   Ģ.Peirāgs 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    Ģ.Peirāgs 


