
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 3 

  
Rīgā,                                                                                                    2014.gada 29.aprīlī 
  
  
Sēdi vada 
Ģenerālsekretāre: Aiga Nesaule 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Santa Puče, Kārlis Lūsis, Dāvis Puksts, Guntars Dobelis, 
Kristaps Matisons,  Gundars Galkins 
Ģenerālsekretāre: Aiga Nesaule  
Citi: Gunārs Pīlādzis, Arta Bažovska, Līva Legzdiņa, Austris Brutāns 
 
Protokolē: Santa Melnupe 
 
Sēdi sāk plkst. 18:00 
Sēdi beidz plkst. 19:00 
Sēdes tēma – aktualitātes 2014. gada sezonai  
 
Sapulces darba kārtība: 

1. Prezidenta uzruna 
2. Komitejas un to vadītāju nozīmēšana 
3. Izlases sacensību kalendārs 
4. Izlases atlases kritēriji 
5. Biedru nauda 
6. Golfa diena 
7. GolfBox sistēma 
8. Citi jautājumi. 

 
Sapulces darba gaita: 
 

1. Prezidenta uzruna 

 

V.Krištopans uzrunā visus LGF valdes locekļus, kā arī visus citus klātesošos un aicina būt 
aktīviem un iesaistīties federācijas darbā, lai pēc iespējas ātrāk būtu redzama izaugsme. 
 

2. Komitejas un to vadītāju nozīmēšana 

 

V. Krištopans aicina visus iesaistīties konkrētās komitejās, lai pēc iespējas veiksmīgāk notiktu 
darbi sezonas laikā, kā arī nodrošinātu labāko un aktīvāko biedru iesaistīšanos federācijas 
darbā, uzņemoties atbildību katram par konkrētas jomas attīstību. 
Priekšlikums ir izveidot šādas komitejas ar tās vadītājiem: 
Finansu komiteju – Vilis Krištopans 
HCP un reitingu komiteju – Mareks Nemme (Mikus Gavars, Artūrs Krukovs, Andris Keisels, 
Edgars Zālītis 
Sponsoru un mārketinga komiteju 
Tiesnešu un sacensību komiteju – E. Zālītis 
Golfa attīstības komiteju  – Arta Bažovska 



Treneru komiteju – Aiga Nesaule (Mark Duncan, Santa Puče, Dāvis Puksts) 
V. Krištopans piedāvā arī M. Duncan nozīmēt par Latvijas izlases koordinatoru. 
Lēmums: 

1. Izveidot Finansu, HCP un reitingu, Sponsoru un mārketinga, Tiesnešu un sacensību, 
Golfa attīstības un Treneru komitejas. (“Par” - 8) 

2. Par komiteju vadītājiem apstiprināt: 
V.Krištopanu - Finansu komitejas vadītājs 
M.Nemmi - HCP un reitingu komitejas vadītājs 
E.Zālīti - Tiesnešu un sacensību komitejas vadītājs 
A. Nesauli -  Treneru komitejas vadītāja   

              A. Bažovsku -  Golfa attīstības komitejas vadītāja 
              (“Par” - 8) 

3. Apstiprināt M.Duncan par Latvijas izlases koordinatoru. (“Par” - 8) 
 

3. Izlases sacensību kalendārs 

 

V. Krištopans piedāvā šo jautājumu deleģēt Treneru komitejai, kurai izskatīt un pieņemt 
atbilstošus lēmumus attiecīgā budžeta 2014. gadam ietvaros. 
Lēmums:  

1. Deleģēt izlases sacensību kalendāra izstrādi un apstiprināšanu atbilstoši 2014. 
gada budžetam Treneru komitejai. (“Par” - 8) 

 
4. Izlases atlases kritēriji 

 

V. Krištopans piedāvā šo jautājumu deleģēt Treneru komitejai, kurai izskatīt un pieņemt 
lēmumus atbilstoši katrai sezonai. 
Lēmums:  

1. Deleģēt izlases atlases kritērijus izstrādāt un apstiprināt atbilstoši katrai sezonai 
Treneru komitejai. (“Par” - 8) 

 
5. Biedru nauda 

 

A.Nesaule informē, ka biedru naudas šobrīd par 2013. gadu nav samaksājuši RGS un PGA, 
savukārt par 2014. gadu vēl nav samaksājuši RGS, PGA, SGA, Viesturu laukums. Par biedru 
maksas atbrīvošanu RGS jālemj valdei un pēc tam jautājums tiek virzīts izskatīšanai 
kopsapulcē. 
Lēmumi:  

1. Sagatavot iespējamos risinājumus/priekšlikumus uz nākamo valdes sēdi. 
 

6. Golfa diena 

 

A.Nesaule informē par situāciju ar pieteikumi federācijas mājas lapā. Ļoti pozitīva tendence ir 
vērojama un pieteikšanās notiek gandrīz visos laukumos, arī reģionos. Federācijas mājas lapa 
tiek apmeklēta ļoti aktīvi. No 1. maija  sāksies radio reklāmas, intervijas un konkursi, lai 
popularizētu golfa dienu un golfu. 
 

7. GolfBox sistēma 

 

A. Nesaule informē, ka sacensību un hcp sistēma ir publiski pieejama no federācijas 
mājas lapas. Sacensību rezultāti ir pieejami publiski, taču katra spēlētāja profilam ir 
piekļuve tikai golfa klubam, kā arī pašam spēlētājam, lietojot lietotājvārdu un paroli. 
Aicināti ir visi klubi pārbaudīt un actualizet spēlētāju informāciju, kā arī labot kļūdas. 

8. 
 
Citi jautājumi  
V.Krištopans aicina apstiprināt LSFP piesķirtā finansējuma 3319EUR apmērā izlietojumu 



2014. gada sezonā, kuru plānots izmantot, veicot EGA biedra maksu un LGF administrativo 
izdevumu  apmaksu, kā ari LOK finansējumu 17075EUR apmērā, kuru savukārt paredzēts 
75% izmantot sportistu sacensību  un sporta darba nodrošināšani un 25% apjomā 
administrativem izmaksām. Savukārt no R&A skolu programmai paredzēi 5000EUR. 
Lēmumi:  

1. Apstiprināt LSFP piesķirtā finansējuma izlietojuma tāmi 3319EUR apmērā.(“Par”- 8) 
2. Apstiprināt LOK piesķirtā finansējuma izlietojuma tāmi 17075EUR apmērā.(“Par”-8) 
3. Apstiprināt R&A skolu programmai paredzēto finansējuma izlietojumu 5000EUR 

apmērā. (“Par” -8) 
 S. Puče ierosina diskusiju par startu pasaules čempionātā vismaz sieviešu komandai, kas 
notiks septembrī Japānā.  
Lēmumi:  

1. Apsvērt visus par un pret un pieņemt lēmumu par komandas startu pasaules 
čempionātā nākamajā valdes sēdē 8.maijā. (“Par” -8) 
 

  

 
  
LGF ģenerālsekretāre: ______________________ / Aiga Nesaule / 
  
Protokolēja: ______________________ / Aiga Nesaule / 
  
	  


