
LGF BIEDRU KOPSAPULCE 
Protokols Nr. 1/2016 

Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese: 
Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – LGF, valde ir sasaukusi biedru 
kopsapulci, turpmāk – Sapulce, likumā un statūtos noteiktajā kārtībā, nosūtot uzaicinājumu 
elektroniski e-pastā visiem biedriem. 

Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle) 
Laiks: otrdiena, 2016. gada 19. janvārī, plkst.17:30 
  
Uzaicināti un kopsapulcē piedalās: 

LGF biedru pārstāvji: 
1. Biedrība “ Golfa klubs Viesturi” – Gunārs Pīlādzis 
2. Biedrība “ Saliena Golf Club” – Kārlis Lūsis / pārstāv Aiga Nesaule 
3. Biedrība “ Latvijas Pļavu golfa asociācija” – Kristaps Matisons 
4. Biedrība “ Sieviešu Golfa klubs” – Inese Novada 
5. SIA “Rīgas Golfa Skola”  - Santa Puče 
6. SIA “ Golfs & Karti” – Armands Puče / pārstāv Santa Puče 
7. SIA “ Golf Estate International” – Dāvis Puksts 
8. SIA “ Davis Golf Style Academy” – Guntars Dobelis / pārstāv Dāvis Puksts 
9. SIA “Veckalns” – Olavs Legzdiņš  

LGF valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule, Gundars Galkins 
Citi: revidents Armands Krāģis, Arta Bažovska, Jūlija Lāce 
LGF biedru pārstāvji, kas neieradās: 

1. Biedrība “ Rekreācija – RT” – Līva Legzdiņa  

Protokolē: Aiga Nesaule 

Kopsapulces darba kārtība: 
1. Kopsapulces atklāšana 
2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 
3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
4. Darba kārtības apstiprināšana 
5. LGF vadības ziņojums 
6. LGF revidenta ziņojums 
7. Revidenta ievēlēšana 
8. Biedru naudas 2016. gadā 
9. 2016. gada budžeta projekta apstiprināšana 

Kopsapulces darba gaita: 

1. Kopsapulces atklāšana 
             A.Nesaule informē, ka uz Kopsapulci ieradušies 9 (deviņi) no 10 (desmit) LGF biedru 
             pārstāvjiem, tādējādi LGF Kopsapulce saskaņā ar likumu un statūtiem ir lemttiesīga. 

2. Balsu skaitītāja ievēlēšana 
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīts Kristaps Matisons 
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Kristapu Matisonu (balsojums: par-9, pret- 0,  
atturas- 0) 



3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana 
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Vilis Krištopans 
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Vili Krištopanu (balsojums: par-9, pret-0, 
atturas-0) 

4. Darba kārtības apstiprināšana 
V. Krištopans iepazīstina ar Kopsapulces darba kārtību un aicina apstiprināt to. 
Nolēma: apstiprināt Kopsapulces darba kārtību (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)  

5. LGF vadības ziņojums 
A.Nesaule nolasa ziņojumu. 
Nolēma: informāciju pieņemt zināšanai (ziņojums pielikumā).  

6. LGF revidenta ziņojums 
Revidents A.Krāģis iepazīstina ar ziņojumu par LGF finansiālo darbību 2015. gadā, kā arī  
lūdz apstiprināt LGF 2015. gada pārskatu. 
Nolēma: apstiprināt LGF 2015. gada pārskatu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)  

7. Revidenta ievēlēšana 
Tiek ierosināts ievēlēt Armandu Krāģi 
Nolēma: par LGF revidentu ievēlēt A.Krāģi (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)  

8. Biedru naudas 2016. gadā 
Biedru naudas apmērs iepriekšējā gadā bija noteikts 300 EUR. Tā kā citu priekšlikumu  
nav, tad 2016. gadā saglabāt tādā pašā apmērā.  
Nolēma: apstiprināt biedru naudu 300 EUR apmērā 2016. gadā (balsojums: par-9, pret-0, 
atturas- 0) 
HCP un sacensību sistēmas reģistrēto (licencēto) spēlētāju biedru naudas apmērs 2015. 
gadā bija pieaugušajiem 30EUR un 10 EUR (līdz 18 gadu vecumam). Priekšlikums 
saglabāt tādā pašā apmērā 2016. gadā. 
Šobrīd notiek datu bāzes izstrāde, lai tā būtu pieejama ikvienam golfa klubam jebkurā 
laikā, lai veiktu atzīmi vai pārbaudi par reģistrēto (licencēto) spēlētāju biedru naudas 
maksājumiem. Atgādinam, ka jau 2014. gadā  LGF kopsapulcē tika pieņemts lēmums, ka 
ikviens spēlētājs, kas ir samaksājis gada biedru maksu var saņemt atlaides spēlei laukumā 
un tml kā arī var piedalīties sacensībās. 
Nolēma: apstiprināt HCP un sacensību sistēmas biedru naudas 30 EUR (pieaugušajiem) 
un 10EUR (līdz 18. gadu vecumam) apmērā 2016. gadā (balsojums: par-9, pret-0,  
atturas- 0) 
Nolēma: izstrādāt HCP un sacensību sistēmas reģistrēto (licencēto) spēlētāju reģistru, kas 
pieejama ikdienā golfa klubiem (rediģēšana, atjaunošana,jaunu spēlētāju pievienošana) 
(balsojums: par-9, pret-0, atturas- 0) 

9. 2016. gada budžeta projekta apstiprināšana 
Nolēma: apstiprināt 2016.gada budžeta projektu (balsojums: par-9, pret-0, atturas-0)  

  
V. Krištopans informē, ka Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta plkst. 
18.15 

_________________________ 
Aiga Nesaule, Kopsapulces protokoliste 

__________________________ 
Vilis Krištopans 

Kopsapulces vadītājs


