
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 1 

  
 
 
Rīgā,                                                                                              2015.gada 2.februārī 
  
  
Sēdi vada: Aiga Nesaule 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Santa Puče, Dāvis Puksts, Kristaps Matisons, Gundars Galkins, 
Daiga Puisīte un Kārlis Lūsis , kā arī Vilis Krištopans/pārstāv Aiga Nesaule 
Guntars Dobelis/pārstāv Dāvis Puksts 
Citi: Arta Bažovska, Jūlija Lāce, Gunārs Pīlādzis 
 
Protokolē: Santa Melnupe 
 
Sēdi sāk plkst. 19:00 
Sēdi beidz plkst. 19:15 
Sēdes tēma –2014. gada pārskats  
 
Sapulces darba kārtība: 

1. LGF vadības ziņojums 
2. LGF revidenta ziņojums 
3. LGF komiteju pārstāvju ziņojumi 
4. LGF 2014. gada pārskata apstiprināšana 
5. Biedru naudas 2015. gadā 
6. 2015. gada budžeta projekta apstiprināšana 
7. Dažādi jautājumi. 

 
Sapulces darba gaita: 

1. LGF vadības ziņojums 
A.Nesaule nolasa vadības ziņojumu. 

 

Nolemj: ziņojumu pieņemt zināšanai un tālāk virzīt apstiprināšanai kopsapulcē.  
Balsojums: par - 9, atturas - 0, pret – 0. 
   

2. LGF revidenta ziņojums 
A.Krāģis nolasa ziņojumu. 

 

Nolemj: ziņojumu pieņemt zināšanai. 
Balsojums: par - 9, atturas - 0, pret -0. 
    

3. LGF komiteju pārstāvju ziņojumi 

 Golfa attīstības komitejas vadītāja Arta Bažovska ir uzrunājusi vairākas Latvijas 



pašvaldības saistībā ar jaunu golfa laukumu attīstību, kā piemēram – Cēsis, Jelgavu, 
Daugavpili, Ventspili, Liepāju un Ogri. No Anglijas tika uzaicināti IMG un EGD 
speciālisti ar kuriem kopā tika apmeklētas potenciālās golfa laukuma atrašanās vietas. 
Uz doto brīdi vislabākā un interesantākā vieta ir Liepājā. Golfa laukumu celtniecību 
noteikti jāsaista kopā ar nekustamo īpašumu. Mērķis ir veidot 18 bedrīšu laukumu. 
Santa Puče, savukārt, piedāvā uzrunāt pašvaldības un piedāvāt pilsētas parkos izveidot 
3 bedrīšu golfa laukumu, tādā veidā piesaistot iedzīvotājus konkrētajam sporta 
veidam. Arta Bažovska gan iebilst, ka vajadzētu sākt ar maziem laukumiem, jo 
reģionos nav spēlētāju, tāpēc skatās uz lielo laukumu būvniecību optimistiski, jo tas 
būs veids kā piesaistīt arī ārvalstu tūristus. Arta Bažovska min faktu, ka Liepājā 
iedzīvotāji ir ļoti tendēti uz sportiskām aktivitātēm, kas nozīmē, ka golfs tur ir 
veiksmīgi attīstāms. Galvenais ir sākt ar bērnu un jauniešu iesaistīšanu, tad sekos arī 
vecāki. 
Santa Puče ierosina dot sportiskajām klasēm SNAG inventāru, kas palīdzēs 
popularizēt golfu Latvijā, jo šīs pieminētās klases tiek filmētas arī televīzijā. 
Nolemj: ziņojumu pieņemt zināšanai. 
Balsojums: par - 9, atturas -0, pret -0.  
 

4. LGF 2014. gada pārskata apstiprināšana 
A.Nesaule aicina apstiprināt 2014. gada pārskatu tālāk virzīšanai LGF kopsapulcei. 

 

Nolemj apstiprināt 2014.gada gada pārskatu un tālāk virzīt kopsapulcei 
apstiprināšanai. 
Balsojums: par - 9, atturas - 0, pret -0. 
    

5. Biedru naudas 2015. gadā 

 

Dāvis Puksts uzskata, ka laba piemēra vārdā visām golfa skolām ir jāmaksā biedru 
nauda 300 EUR apmērā. 
Notiek diskusija vai piemērot kādas atlaides biedru naudai un vai piemērot atlaides 
golfa skolām. 
Diskusijas rezultāts - biedru naudu atlaides netiek piemērotas. 
Nolemj: biedru naudas apmērs 2015. gadā ir 300 EUR. 
Balsojums: par - 9, atturas - 0 , pret – 0. 
Nolemj: balsot vai piemērot atlaides biedru naudai 2015. gadā?  
Balsojums: par- 2, atturas - 1, pret - 6 
 

6. 2015. gada budžeta projekta apstiprināšana 

 

A.Nesaule informē, ka R&A šogad ir piešķīrusi divas reizes lielāku finansējumu kā 
pērn. Jāturpina uzrunāt potenciālos atbalstītājus, sponsorus un reklāmdevējus, lai pēc 
iespējas labāk varētu noorganizēt visas plānotās sacensības, pasākumus un aktivitātes.  
LGF cer, ka tiks apstiprināts iesniegums VID par sabiedriskās organizācijas statusa 
piešķiršanu, kas tiks izskatīts jau drīzumā. 
Pērn izņemtas 675 HCP kartes.  
 
Nolemj: ziņojumu pieņemt zināšanai. 
Balsojums: par - 9 , atturas -  0  , pret -  0 
 



7. Dažādi jautājumi 

 

G.Pīlādzis ierosina ieviest visu spēlētāju hcp redzamību LGF mājas lapā, jo citādi 
pastāv iespēja, ka laukumi ļauj spēlēt un piedalīties sacensībās tādiem spēlētājiem, 
kuriem nav aktīvas hcp kartes. Ir jādisciplinē laukumi un spēlētāji. 
Uz doto brīdi LGF nav nodarbināto, bet ņemot vērā darba apjomu un noslodzi, tiek 
ierosināts izveidot štata vietu un saskaņā ar profesiju klasifikatoru noteikt atalgojumu 
ģenerālsekretāres štata vietai. 
Nolemj: izveidot štata vietu un noteikt atalgojumu ģenerālsekretāra amatam. Par 
precīzākām summām jāvienojas, balsojot līdz 6.februārim ar e-pasta starpniecību. 
Balsojums: par - 9, atturas -0, pret -0.    

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


