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

            valdes sēdes protokols Nr. 2/2016 
 

Biedrības „Latvijas petanka sporta federācija”, vienotais reģistrācijas numurs 40008143066, 
turpmāk tekstā – Biedrība LPSF, valdes sēde notiek Upesciemā,  2016.gada 13.maijā, plkst.18.00.  
 
Valdes sēdē piedalās:   
Valdes locekļi: Juris Silovs, Edgars Silovs, Gatis Miglāns, Ivars Dzenītis, nepiedalās Ģirts Peirāgs 
Valdes sēdi vada: valdes loceklis Juris Silovs   
 Valdes sēdi protokolē: Ivars Dzenītis 

 
Darba kārtība: 

1. 2016. Gada Ranga nolikuma pieņemšana. 
2. LPSF mājas lapas uzturētāja iespējamā maiņa. 
 

 
Sēdes norise: 
1. 2016. Gada Ranga Nolikums 
 
   SK Boule pārstāvis Valdē Ivars Dzenītis informē, ka, būdams iepriekšējā valdē, ir saņēmis 
priekšlikumus no SK Boule, VKK, SK Upesciems un JRFPSK Upesciema Warriors. Kā pirmā tēma 
tika izvērtēts vai Latvijas Čempionātu TIR disciplīnā iekļaut rangā. Klātesošie secina, ka par šo tēmu 
ir atsevišķi jānobalso. Nevienam nav šaubu, ka TIR Latvijas čempionātam kā starptautiskai disciplīnai 
ir jānotiek vismaz reizi gadā.   

 
Valde nolēma:  
1.1  Neiekļaut 2016. Gada sezonas Rangā TIR čempionātu. 
Balsojums par sēdes norises p.1.1: Gatis Miglāns un Ivars Dzenītis, pret Juris Silovs, atturas Edgars 
Silovs. 
 
 
   Lai vienotos par kopīgu lēmumu, tika izvērtēti visi iesūtītie priekšlikumi. Valdes pārstāvji saskatīja 
vērtīgas idejas un centās ietvert katra kluba ieteikumus, lai arī tie vietām bija kardināli atšķirīgi. 
Pamatojot variantus, saprotoši attiecoties vienam pret otru, kā arī ņemot vērā Latvijas licencēto 
spēlētāju skaitu, tika radīts modelis, kas valdes pārstāvjiem ir pieņemams.  
 
Valde nolēma:  

 1.2  Pieņemt 2016. Gada Ranga nolikumu. Nodrošināt Ivaram Dzenītim ranga uzskaiti un 
kontroli. 
Balsojums par sēdes norises p.1.2: Par: Gatis Miglāns, Ivars Dzenītis, Juris Silovs, Edgars Silovs; 
Pret: nav; Atturas: nav. 
 
 
   Zināms, ka Pasaulē un Eiropā notiek čempionāti veterāniem (55+) un Ivars Dzenītis ierosina veidot 
atsevišķu Latvijas Veterānu Rangu pēc līdzīga principa kā junioriem. Iesūtot licencēto spēlētāju 
sarakstus, Valde konstatēja, ka spēlētāju dzimšanas gadu atbilstoši nolikuma 1.5.3. punktam, visi 
klubu vadītāji nav iesūtījuši. Iespējams, šis Rangs palīdzēs saprast potenciālās Latvijas komandas 
pretendentus starptautiskajās sacensībās un vajadzību rīkot atlases sacensības. 
 
Valde nolēma:  

 1.3  Lūgt klubu vadītājiem, kas nebija sūtījuši iepriekš, 10 dienu laikā nosūtīt uz LPSF 
elektronisko pastu spēlētāju dzimšanas gadus, lai saprastu, kuri ir veterāni šajā sporta veidā. 
Balsojums par sēdes norises p.2: Gatis Miglāns, Ivars Dzenītis, Juris Silovs, Edgars Silovs; Pret: nav; 
Atturas: nav. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 2. LPSF mājas lapa. 
   Valdes loceklis Ivars Dzenītis informē, ka šobrīd ir neapmierinoša situācija ar LPSF mājaslapas 
uzturēšanu. IT speciālists Vilnis Frēlihs pirms sēdes informēja Valdi, ka drošības un efektīgākas 
darbības īstenošanai nepieciešams noslēgt jaunu līgumu.   
  
Valde nolēma:  
   Uzticēt Vilnim Frēliham sameklēt ne mazāk kā trīs potenciālos LPSF mājas lapas uzturētājus un 
iepazīstināt ar tiem LPSF Valdi. 
Balsojums par sēdes norises p.2: Gatis Miglāns, Ivars Dzenītis, Juris Silovs, Edgars Silovs; Pret: nav; 
Atturas: nav. 
 
 
 
 
Valdes sēde slēgta plkst.19.45 
  
 Valdes sēdes vadītājs, Valdes loceklis   J. Silovs 
 
 
 Protokolētājs, Valdes loceklis    I. Dzenītis 


