
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.   2 

Rīgā,                                                                                              2016. gada 11. aprīlī 
  
Sēdi vada: Vilis Krištopans 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule, Santa Puče, Guntars Dobelis, Gundars Galkins, 
Kristaps Matisons (pārstāv Gunārs Pīlādzis), Kārlis Lūsis (pārstāv Aiga Nesaule) 
Citi: Arta Bažovska, Gunārs Pīlādzis, Kārlis Eniņš 

Protokolē: Aiga Nesaule 
Sēdi sāk plkst. 18:00 
Sēdi beidz plkst. 18:25 

Sēdes darba kārtība: 
1. Prezidenta uzruna 
2. LGF čempionātu nolikumu precizēšana un apstiprināšana 
3. Latvijas komandas dalībaWATC, finansējums 
4. Dažādi 

a. HCP gada maksa klātienē studējošiem jauniešiem 
b. Vislatvijas golfa diena 14. maijā 
c. LV izlases formas 

Sēdes darba gaita: 

1. Prezidenta uzruna 
Jaunā 2016. gada sezona ir sākusies un viesiem novēlu veiksmi. LGF valde ir uzsākusi 
sadarbību ar TV 24 un tuvākās nedēļas laikā skatītāji varēs redzēt iknedēļas raidījumu par golfu. 
Šobrīd strādājam pie Vislatvijas Golfa dienas, kas notiks 14. maijā, lai pēc iespējas vairāk jauno 
potenciālo interesentu/golferu atnāktu uz visiem golfa laukumiem Latvijā.  
  
2. LGF čempionātu nolikumu precizēšana un apstiprināšana 
K. Eniņš iepazīstina ar nolikumiem. Būtiski ir pieņemt lēmumu par čempionāta dalības maksu, 
kas šobrīd ir plānota iepriekšējā gada līmenī- LAČ EUR 100 un LVOpen EUR 120. Šajā summā 
nav iekļauts treniņraunds. Latvijas junioru čempionātā vecuma grupas ir U10, U12, U14, U16 un 
U18. Grupa U21 šajā gadā nav iekļauta, ņemot vērā, ka sacensības notiks 9 bedrīšu laukumā. 
Dalības maksu šobrīd nosaukt vēl nevar, jo notiek precizējoši aprēķini ar Avoti GK, lai nodrošinātu 
arī ēdināšanu sacensību dalībniekiem  sacensību dienās.  
Nolemj: apstiprināt LAČ dalības maksu EUR 100 un LVOpen EUR 120. (“Par” -7, “Pret” – 0, 
“atturas” - 0) 
Nolemj: apstiprināt LV Junioru čempionāta vecuma grupas U10, U12, U14, U16, U18 un lēmuma 
pieņemšanu attiecībā uz dalības maksu deleģēt Sacensību komitejai. (“Par” -7, “Pret” – 0, 
“atturas” - 0) 

3. Latvijas komandas dalība WATC, finansējums 
Valde tiek iepazīstināta ar LV izlases galvenā trenera Kevin Flynn vēstuli, kā arī informēta par to, 
ka Linda Dobele diemžēl nevarēs šajās sacensībās būt komandas sastāvā. Priekšlikums 
komandas sastāvā iekļaut Māru Puisīti, Annu Švanku un Lailu Forstmani. Komandas treneris – 
Kevin Flynn. Jāmeklē atbalstītāji un sponsori. Vīriešu komandas dalība netiek akceptēta. 
Nolemj: apstiprināt WATC 2016 komandu šādā sastāvā – Māra Puisīte, Anna Švanka, Laila 
Forstmane, komandas treneris Kevin Flynn. (“Par” -7, “Pret” – 0, “atturas” - 0) 



Piezīme: Gadījumā, ja Māra Puisīte nevar piedalīties, tad čmpionātā startē Anna Švanka un Laila 
Forstmane. 

Dažādi 
• HCP gada maksa klātienē studējošiem jauniešiem 

Priekšlikums ir HCP gada maksu klātienē studējošiem jauniešiem vecumā līdz 24 gadi 
EUR 10. 

Nolemj: apstiprināt HCP gada maksu klātienē studējošiem jauniešiem vecumā līdz 24 gadi  
(uzrādot izziņu no augstskolas) EUR 10 apmērā.(“Par” -7,“Pret” – 0, “atturas” - 0) 

• Vislatvijas golfa diena 14. maijā 
Lūgums informēt visu golfa laukumu recepcijās strādājošos, ka ir nepieciešams sniegt 
atbildes, kā arī nosūtīt atbildes e-pastu ar detalizētu informāciju par golfa dienas 
aktivitātēm attiecīgajā laukumā, uz ienākošajiem  pieteikumiem uz Vislatvijas Golfa dienu, 
lai ikviens interesents justos īpašs un gaidīts. 
Visiem laukumiem/klubiem lūgums paņemt LGF birojā golfa dienas reklāmas materiālus 
(plakāti unreklāmas lapinas), lai izplatītu attiecīgi šos reklāmas materiālus pilsētās, 
uzņēmumos, skolās utt. 
Lūgums sazināties ar vietējiem preses izdevumiem, pašvaldībām, lai informācija par 
golfa dienu būtu pēc iespējas laicīgāk ievietota šajos medijos. Visi reklāmas materiāli par 
golfa dienu ir nosūtīti laukumiem, klubiem e-pastā.   

• LV izlases formas 
Šogad LV izlase piedalās vairākās komandu sacensībās un lielākās no tām ETS 2016, 
kurā piedalās 8 sportisti. Līdz ar to ir nepieciešams iegādāties sportistiem sporta un 
parādes tērpus.  

Nolemj: apstiprināt sporta un parādes tērpu iegādi LV izlasei un pārstāvjiem un deleģēt lēmumu 
pieņemšanu ģenerālsekretāram.(“Par” -7,“Pret” – 0, “atturas” - 0) 

  
LGF ģenerālsekretāre: ______________________ /                 / 
  
Protokolēja: ______________________ /                       / 
  


