
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 2 

 
 
Rīgā, 2015.gada 18.martā 
  
Sēdi vada: Aiga Nesaule 
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Guntars Dobelis (pārstāv arī Dāvi Pukstu), Kristaps Matisons, 
Daiga Puisīte, Gundars Galkins, Kārlis Lūsis 
Citi: Arta Bažovska 
 
Protokolē: Santa Melnupe 
 
Sēdi sāk plkst. 18:30 
Sēdi beidz plkst. 19:30 
Sēdes tēma –2015. gada aktualitātes  
 
Sapulces darba kārtība: 

1. Prezidenta uzruna 
2. 2015. gada budžets 
3. Golfa popularizēšanas pasākumi 
4. Dažādi aktuāli jautājumi 

Sapulces darba gaita: 
1. LGF prezidenta uzruna 

 

 Aizvādītajā sezonā izdevās noorganizēt vairākus gan starptautiska gan vietējā mēroga 
turnīrus labā kvalitātē, tāpēc arī šogad neapstāsimies pie iesāktā un organizēsim 
sacensības. Šajā sezonā, ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, iespējams mainīsim 
dalības maksas apmērus utml. Svarīgākie LGF rīkotie turnīri notiks Ozo golfa 
laukumā, jo šobrīd tas ir vienīgais 18 bedrīšu laukums Latvijā. Senioru Open 
norisināsies Viesturu golfa laukumā. Situācija var mainīties 2017.gadā, kad vērsies 
vaļā Jūrmala Golf Course, līdz ar to būs vēl viens laukums, kurā rīkot augsta līmeņa 
sacensības. 

2. 2015.gada budžets 

 

 V.Krištopans norāda, ka plānotais LGF budžets ir tikai uz papīra. Tas nozīmē, ka 
lielākā daļa naudas – no reklāmas, sponsoriem un ziedotājiem, ir tikai uz papīra. Uz šo 
brīdi nav vēl noslēgts neviens līgums par papildus finanšu līdzekļu piesaisti.  
2.1. LOK piešķirtais finansējuma 2015.gadam ir 19 800 EUR apmērā. Tas ir 
minimālais bāzes finansējums. 25% ir paredzēti federācijas administratīvo funkciju 
nodrošināšanas nepieciešamāko izdevumu segšanai. 40% (7920 EUR) augstu 
sasniegumu sportam. Šo summa piedāvāju dalīt uz divām daļām, novirzot vienu daļu 
summas abām profesionālēm (K.Puisīte un L.Jansone katrai 1980 EUR) kā atbalstu 
kvalifikācijai uz Olimpiādi, bet otru daļu junioru izlasei - attiecīgi junioru dalībai, 
atbalstam sacensībās un sacensību nodrošināšanai. 



Lēmums: apstiprināt LOK piešķirtā finansējuma sadalījumu 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
2.2. A.Nesaule informē, ka LSFP 2015.gadam ir piešķīrusi finansējumu 4019 EUR 
apmērā. 25% paredzēti administratīvo izdevumu segšanai (telpu noma, sakaru 
pakalpojumi utml), savukārt lielākā daļa no pārējās summas tiks novirzīta ikgadējās 
EGA biedra maksas apmaksai un atlikusī summa novirzīta LV izlases dalībai Estonian 
Open maijā. 
Lēmums: apstiprināt LSFP piešķirtā finansējuma sadalījumu 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
2.3. A.Nesaule informē, ka ir izdevies vienoties ar R&A par finansējuma 
palielinājumu 2015. gadam. R&A finansējuma viena daļa ir paredzēta LV junioru 
izlasei, nometnei un treniņprocesam un otra daļa -  skolu golfa programmai, lai 
veicinātu arvien vairāk bērnu un jauniešu sadarbībā ar sporta skolotājiem iesaistīšanu 
golfā un radītu interesi par to arī reģionos. Šobrīd notiek arī pārrunas ar R&A par 
atbilstoša trenera piesaistīšanu, kas ne tikai trenētu izlasi, bet arī sniegtu iespēju 
esošiem treneriem iegūt papildus zināšanas, prasmes un pieredzi, kā arī iesaistītu 
jaunus brīvprātīgos un sporta skolotājus, kas apgūtu golfa pamatspēles elementus un 
varētu apmācīt iesācējus reģionos. 
Lēmums: Apstiprināt R&A piešķirtā finansējuma sadalījumu 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
 

3. Golfa popularizēšanas pasākumi 

 

3.1. V.Krištopans informē, lai veiksmīgi popularizētu golfu Latvijā, sākotnēji 
jāpiepilda esošie laukumi ar spēlētājiem un tad var sākt domāt par jaunu laukumu 
būvniecību.    
Šogad arī tiks rīkota Golfa diena 9. maijā, lai piesaistītu jaunus interesentus  
iesaistīties golfa spēlē un iepazīt to tuvāk. Būs ielūgumi, kurus varēs iedot draugiem, 
radiem, paziņām. Centīsimies reklamēties televīzijā, radio un citos medijos, bet tas ir 
atkarīgs no finansēm utml.  
3.2. A.Bažovska informē, ka daudzas pašvaldības un vairāki investori ir uzrunāti par 
jaunu golfa laukumu projektu attīstīšanu, daudz ir stāstīts, rādīts, apmeklētas pat 
potenciālās laukumu atrašanās vietas (Karostas teritorija), bet pagaidām bez 
redzamiem rezultātiem. Darbs tiks turpināts. 
3.3. A.Nesaule informē, ka Madonā ir jauns 4 bedrīšu golfa laukums Kalnozoli. Viņi 
plāno izveidot vēl divas bedrītes, līdz ar to tas būs vēl viens laukums, kur golferiem 
doties spēlēt. 
3.4. A.Nesaule informē, ka šī gada 24.-25.februārī LGF sadarbībā ar R&A organizēja 
semināru “Pašvaldību un privātās partnerības iespējas un ieguvumi, atbalstot un 
investējot golfa attīstības projektos Latvijā” ko vadīja Eiropas PGA izglītības un 
attīstības direktors Tony Benett. Semināru apmeklēja vairāku pašvaldību pārstāvji, kā 
arī laukumu un klubu pārstāvji, treneri un brīvprātīgie. Lai arī tika pieliktas visas 
pūles, lai uz semināru ierastos dažādu ar sportu saistītu struktūru pārstāvji, kā arī 
ministriju un lielo pašvaldību pārstāvji, atrunas tomēr ņēma virsroku.  
3.5.A.Nesaule informē, ka LGF piedalīsies izstādē “Atpūta un sports 2015”, kas 
norisināsies no 27. – 29. martam Ķīpsalas izstāžu zālē. LGF nodrošinās stendu izstādē 
kurā būs iespēja puterēt un bērniem SNAG inventāru, kā arī piepūšamo driving range. 



A. Nesaule izsaka pateicību golfa laukumam un klubam “Viesturi”, kā arī DGSA par 
tehnisko un materiālo atbalstu izstādes stenda nodrošināšanā. Pateicība arī RGS, Ozo 
GK, DGSA un Viesturi GK par iespēju piedalīties izstādē. A. Nesaule aicina visus 
sniegt atjaunotu un korektu informāciju par klubu un laukumu, lai izstādes laikā būtu 
pieeja aktualizētai informācijai.  

  
4. Dažādi aktuāli jautājumi 

 

4.1. V.Krištopans ierosina, saskaņā ar EGA lēmumu,  noteikt midamatieru čempionāta 
vecuma robežu arī Latvijā 30 gadi.  
Lēmums: midamatieru statuss – no 30 gadu vecuma. 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
4.2. A.Nesaule informē, ka no S. Pučes, kas tikko bija EGA CC sanāksmē ir lūgums 
izskatīt jautājumu par seniora vecuma robežas noteikšanu no 50 gadiem.  
Lēmums: Akceptēt senioru vecuma robežu no 50 gadiem. 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
4.3. A.Nesaule informē/atgādina, ka līdz 29.maijam pašvaldībās ir iespēja pieteikt 
dalību (no katras pašvadības 3 dalībnieki katrā konkurencē) jaunatnes vasaras 
olimpiādei. Sacensībās piedalās 1999.-2001. gadam dzimuši bērni. Sacensības notiek 
Valmierā “Avoti” golfa laukumā no 3.-5.jūlijam. Aicināti tiek klubi komunicēt savā 
starpā, kā arī ar sportistu vecākiem, lai nodrošinātu iespēju piedalīties sacensībās un 
atrast pašvaldību no kuras var startēt. 
4.4. A. Nesaule informē, ka Latvijas golfa federācija ir ieguvusi sabiedriskā labuma 
organizācijas statusu. 
4.5. K.Lūsis informē, ka GolfBox strādā pie tā, lai katrs spēlētājs pats varētu ievadīt 
savus rezultātus (veidot elektroniskās scorecards). 
4.6. A.Nesaule lūdz akceptēt ikgadējo maksājumu GolfBox par 2015.gada sezonu 
3500 EUR.  
Lēmums: Apstiprināt maksājumu GolfBox par 2015. gadu 3500EUR apmērā. 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
4.7. A. Nesaule aicina ievērot grāmatvedības prasības un turpmāk laicīgi iesniegt 
iesniegumus, kā arī pēc sacensībām, komandējuma vai cita pasākuma atskaiti, kurai ir 
pievienoti visi attiecīgie dokumenti (to oriģināli), lai atlīdzinātu izdevumus. 
4.8. V.Krištopans lūdz K.Lūsi sazināties ar A.Keiseli par reitingu turnīriem, jo 
nacionālajam reitingam ir jābūt. Katram spēlētājam jābūt piesaistītam konkrētam 
klubam, lai būtu vienkāršāk koriģējama spēlētāju informācija. Ja nepieciešams, klubu 
vadītājiem ir iespējams piešķirt papildu pieeju informācijai par spēlētājiem. 
4.9. A. Nesaule informē, ka saņemta vēstule no Valmieras VP, kurā tiek lūgts sniegt 
atzinumu par zaudējumiem Avoti golfa laukumā. Priekšlikums – izveidot komisiju, 
kas veiktu izpēti un sniegtu atzinumu. Komisijas sastāvs – M.Gulāns, M. Šternbergs, 
K. Eniņš. 
Lēmums: Izveidot komisiju, kuras sastāvā M.Gulāns, M. Šternbergs, K. Eniņš. 
Balsojums: par – 8, pret – nav, atturas – nav. 
 

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


