
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.   4 

  
 
 
Rīgā,                                                                                              2015.gada 17. novembrī 
  
  
Sēdi vada: Aiga Nesaule 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Santa Puče, Dāvis Puksts, Kristaps Matisons, Gundars Galkins, 
Kārlis Lūsis , Guntars Dobelis 
Citi: Kevin Flynn, Andris Eihmanis 
 
Protokolē: Santa Melnupe 
Sēdi sāk plkst. 15:30 
Sēdi beidz plkst. 17:15 
 
Sapulces darba kārtība: 

1. Iepazīšanās ar Jūrmala GL 
2. Par golfa attīstību – K.Flynn 
3. Dažādi jautājumi 

 
Sapulces darba gaita: 

1. Iepazīšanās ar Jūrmala Golfa laukumu 
K. Lūsis informē par laukumā notiekošajiem darbiem, par padarīto, kā arī iepazīstina 
ar laukumu klātienē. Plānots atvērt mazo, akadēmijas laukumu 2017. gada vasaras 
sākumā/vidū brīvdienās, bet par to precīzāk varēs teikt pavasarī. 

  2. Par golfa attīstību 
Kevin Flynn sniedz interaktīvu nodarbību par golfa spēles attīstību, tā popularizēšanas 
iespējām. Treneriem un skolām tiek piedāvāta metodoloģija pēc kuras strādāt (3’P). 
Notiek diskusija. Vienojas, ka 3 gadu laikā vismaz 1500 aktīvo spēlētāju skaits ir 
sasniedzams. Tiek atbalstīts priekšlikums pavasarī organizēt informatīvu semināru arī 
bērnu vecākiem. Debašu laikā viennozīmīgi tiek panākta vienošanās par to, ka zaļā 
karte un augstās kursa izmaksas ir barjera, ka šo barjeru ir nepieciešams samazināt, lai 
piesaistītu jaunus spēlētājus. Pavasarī tiks organizēta apmācība brīvprātīgajiem 
treneriem un sporta skolotājiem, lai veicinātu golfa attīstību reģionos. 

 

Nolemj: Veicināt sadarbību starp golfa klubiem/laukumiem un vietējām skolām, 
kurās ir SNAG inventārs un golfa klubu pārstāvjiem aktīvi iesaistīties savstarpējā 
sadarbībā. (“Par” -7) 
 

3. Dažadi jautājumi 

 Kevin Flynn informē, ka līdz gada beigām tiks sagatavoti dokumenti: 



- LV izlases atlases kritēriji 
- uzvedības kodekss sportistiem 
- sacensību kalendārs 
- junioru čempionāta nolikums 
- junioru tūres vadlīnijas 

Latvijas izlases sastāvā K.Flynn piedāvā iekļaut: 
Kārli Broderu, Robertu Eihmani, Robertu Bišu, Rūdolfu Ķelle, Paulu Nesauli, 
Robertu Matisonu, Lindu Dobeli, Annu Švanku, Lailu Forstmani, Annu Marksu, 
Mariju Jučmani, Flēru Sprūdi, Katrīnu Gustaffson, Helēnu Haminu. Kopumā šobrīd 
14 sportisti ne jaunāki par 12 gadiem. 
Nolemj: LV izlases satāvā ne vairāk kā 15 sportisti - Kārlis Broders, Roberts 
Eihmanis, Roberts Bišs, Rūdolfs Ķelle, Pauls Nesaule, Roberts Matisons, Linda 
Dobele, Anna Švanka, Laila Forstmane, Anna Marksa, Marija Jučmane, Flēra Sprūde, 
Katrīna Gustaffson, Helēna Hamina (“Par” -7) 
 
Sacensības pēc prioritātēm European Team Shield, The Junior Open, European 
Young Master, EU Men’s Chship (Igaunijā) WATC, kā arī citas starptautiskās 
sacensības, kas tiks iekļautas sacensību kalendārā. 
 
K.Flynn informē, ka ir veicis intervijas un pārrunājis visus jautājumus ar visiem 
kandidātiem uz  LV izlases trenera asistenta/koordinatora amatu. Lūgums saprast, ka 
šis postenis nav domāts, ka treneriem atņemt sportistus vai būtiski iejaukties spēlētāja 
tehnikā. Šobrīd ir vēl nepieciešams kāds brīdis pārdomām, lai pieņemtu lēmumu šajā 
jautājumā. 
 
A.Nesaule katram no laukumiem izsniedz R&A jaunās noteikumu grāmatiņas angļu 
valodā, kā arī informē par to, ka provizoriski februārī būs pieejama latviskā verisija 
LGF mājas lapā elektroniskā veidā, bet vēlāk jau ar ROLEX finansiālo atbalstu būs 
pieejamas arī drukātā versijā.  
 
A. Nesaule informē, ka Eiropas Golfa asociācijai ir jauna mājas lapa, kā arī logo. 
A. Nesaule informē, ka ir panākta vienošanās par atbalstu Latvijas Junioru tūrei, bet 
par to sīkāk 2016. gada sākumā. 
 
Vislatvijas golfa diena un dalība izstādē ir tie pasākumi, kuros LGF aicina piedalīties 
ikvienu. 

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


