
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 3 

  
Rīgā,                                                                                                    2015.gada 19.maijā 
  
  
Sēdi vada 
Ģenerālsekretāre: Aiga Nesaule 
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Guntars Dobelis (pārstāv arī Dāvi Pukstu), Kārlis Lūsis, Guntars Galkins 
Citi: Arta Bažovska, Kārlis Eniņš 
Protokolē: Santa Melnupe 
 
Sēdi sāk plkst. 18:30 
Sēdi beidz plkst. 19:30 
 
Sapulces darba kārtība: 
1. Valdes locekļa atlūgums 
2. Darbs komitejās - aktualitātes 
3. Atlase/komanda uz European Team Shield Chship 
4. Latvijas Junioru un Senioru čempionāts 
5. EGA aptauja 
6. Citi jautājumi 
 
Sapulces darba gaita: 
 

1. Valdes locekļa atlūgums 

 

A.Nesaule informē, ka ir saņemts iesniegums no LGF valdes locekles Sandras Opites 
par atkāpšanos no amata sākot ar 2015.gada 11.maiju. Līdz ar to nākamajā  
kopsapulcē, jāizskata jautājums par jauna valdes locekla ievēlēšanu. 
Lēmumi: 

1. Atbrīvot no amata pēc pašas vēlēšanās S.Opiti (“par”-5) 
2. Iesniegt jautājumu kopsaulcei par jauna valdes locekļa ievēlēšanu(“par”-5) 

 
2. Darbs komitejās - aktualitātes 

 

A.Nesaule informē, ka maija sākumā, Latvijā viesojās augsta līmeņa treneris Kevins 
Flynn, pateicoties sadarbībai ar R&A. Iepazīstina ar CV. Ņemot vērā pārrunas ar 
treneri un R&A, Kevins Flynn ir gatavs uzņemties arī LV izlases trenera pienākumus, 
kā arī ir gatavs turpmāk sadarboties par golfa attīstību. Sadarbības nosacījumi ir uz 
trīs gadiem– pirmais gads ir bez maksas, nākamie divi par 1000 mārciņām gadā. 
Līgums tiek slēgts uz 3 gadiem un paredz, ka katru gadu tiek organizētas 3 vizītes, 
kuru laikā tiks strādāts gan ar izlasi, gan treneriem, gan ieguldīts darbs golfa attīstības 
jomā. K. Flynn ierosina izsludināt konkursu uz izlases trenera asistenta/koordinatora 
vietu, kas savukārt koordinētu izlases komandu uz vietas Latvijā. Starp vizītēm izlasi 
konsultē attālināti pats K.Flynn.  



Lēmums: 
1. Slēgt līgumu uz trīs gadiem ar K.Flynn, kas pilda  LV izlases galvenā trenera 

pienākumus (“par”-5) 
2. Treneru komitejā iekļaut K.Flynn (“par”-5) 
3. K.Flynn izstrādāt prasības trenera asistenta amatam(“par”-5) 

 
3. Atlase/komanda uz European Team Shield Chship 

 

A.Nesaule ziņo, ka 4 cilvēku komanda ir pieteikta un dalības maksa samaksāta. Ir 
nepieciešams izstrādāt kritērijus komandas atlasei.  
Atlases kritēriji, kas ir apspriesti treneru komitejā un ar K.Flynn Latvijas izlases 
komandas sastāvam uz European Team Shield Championship 2015  ir sekojoši: 
Komandas sastāvs – 4 sportisti 
1. Latvijas atklātā amatieru čempionāta 2014 uzvarētājs  
2.- 4. Treneru komitejas lēmums 
Sportistam, lai kvalificētos atlasei uz sacensībām ir: 

1. jābūt Latvijas Republikas pilsonim; 
2. jābūt reģistrētam LGF HCP sistēmā; 
3. jāatbilst amatiera statusam; 
4. ir jābūt nopietnai un motivētai attieksmei pret treniņprocesu; 
5. ir jābūt orientētam uz augstiem sasniegumiem; 
6. ikdienā jāievēro sportiskie principi, ētikas prasības, un ar savu uzvedību 

jāattaisno sava atbilstība valsts izlasei; 
7. ir pienākums savlaicīgi informēt LGF par jebkurām veselības problēmām vai 

lēmumu nepiedalīties kādās no sacensībām; 
8. ir jāatbild pašam par lietoto medikamentu, uztura bagātinātāju utml. atbilstību 

WADA noteiktajām prasībām. 
Atlases sacensības U 21 grupai (average score): 

• Estonian Open Championship 29.- 31.05.2015. 
• Lithuanian Junior Open Championship  19.-21.06.2015. (U18 grupai) 
• Latvijas Amatieru čempionāts  26.- 28.06.2015. 

Kandidātu atbilstība kritērijiem un sacensību rezultātu izvērtēšana, kā arī lēmums par 
komandas sastāvu tiks pieņemts LGF Treneru komitejas sēdē 2015. gada 30. jūnijā. 
Rezultāti tiks paziņoti katram sportistam individuāli 2015. gada 1. jūlijā. 
Lēmums:  

1. Apstiprināt augstākminētos atlases kritērijus komandas sastāvām European 
Team Shield Championship 2015 (“par”-5) 
 

4. Latvijas Junioru un Senioru čempionāts 

 

A.Nesaule informē, ka šogad LV Junioru čempionātā ir 5 grupas, klāt nākusi U21 
grupa.  
K.Eniņš informē, ka sacensības jaunākajai grupai U10 norisināsies 2 dienas, 
vecākajām grupām 3 dienas. U10 grupas dalībniekiem dalības maksa tiek noteikta 25 
EUR apmērā, kas ietver 2x9 bedrītes un bezmaksas treniņraundu. Savukārt, pārējām 
grupām dalības maksa ir 50 EUR, kas ietver 9 un 18 bedrīšu izspēli. Treniņraunda 
maksa 15 EUR. Neskatoties uz to, ka U21 grupā ir maz dalībnieku, ar kaut ko ir 
jāsāk, lai popularizētu golfu Latvijā un iesaistītu arvien vairāk spēlētāju. Parasti pēc 
18 gadu sasniegšanas, golfa laukumos netiek piešķirtas vairs nekādas atlaides, līdz ar 



ko, liela daļa golferu vairs nespēlē. Dalībnieki no zemākas grupas var pieteikties uz 
augstāku, ja ir tāda vēlēšanās, uzrakstot oficiālu iesniegumu ar lūgumu pārcelt uz 
augstāku grupu. Jāņem vērā, ka tikai par vienu grupas pakāpi var tikt pārcelts. 
Noslēguma pasākums tiks rīkots Ozo golfa laukumā. 
A.Nesaule ziņo, ka, ņemot vērā pārrunas ar EGA, Senioru čempionātā dalībnieku 
vecuma ierobežojums tiek noteikts sākot ar 50 gadu vecumu. 

A. Lēmums: 
1. Junioru čempionātā izveidot 5 dalībnieku grupas (“par”-5) 
2. Senioru čempionāta vecuma robeža - no 50 gadiem (“par”-5) 

 
5. EGA aptauja 

 

K.Eniņš informē, ka federācijai nepieciešams finansiāls atbalsts, kā arī noderētu 
papildu Snag golf komplekti bērnu apmācībai. Runājot par spēlētāju pienākumiem, 
svarīgākais ir veikt samaksu par ikgadējo HCP karti. 
A.Bažovska min, ka golfa klubu galvenais uzdevums ir piesaistīt arvien jaunus 
spēlētājus un nodrošināt ar kvalitatīvu apmācību (kvalificēti treneri). Ir jāizveido 
sistēma, šobrīd tā nestrādā. Arī K.Eniņš piekrīt, sakot, ka visā pasaulē svarīgākais ir 
piesaistīt cilvēkus. Šajā gadījumā zaļās kartes kursu cena mums būtu jāpazemina no 
240 EUR uz 100 EUR, kā tas ir Igaunijā. Strādāt pēc tāda principa – jo vairāk cilvēku, 
jo vairāk ienākumi. Augstā cena jaunos interesentus atgrūž, jo par nezināmu lietu 
maksāt 240 EUR ir daudz. Ir jādomā nākotnes perspektīvā, ja pat zaļās kartes dotu par 
brīvu, spēlētājiem būtu nepieciešami treneri, tātad darbs pietiktu visiem. Klubu 
uzdevums būtu atlasīt un piesaistīt savam klubam labus trenerus teic A.Bažovska.  
K.Eniņš ierosina reģionu laukumos nozīmēt iesācēju trenerus, kuri gatavo spēlēt 
gribētājus Zaļās kartes eksāmeniem. Federācijas uzdevums ir uzskaitīt personas, kuras 
ir tiesīgas izdot Zaļās kartes. Lai nerastos domstarpības, jāsasauc treneru komitejas 
sēde, lēmumi jāapstiprina valdē, līdz ar to, neviens nevarēs iebilst. Jānosaka kritēriji, 
kādam jābūt trenerim, kurš var izdot zaļās kartes. Tāpat arī, nav svarīgi, vai apmācība 
notiek kādā no Latvijā esošiem laukumiem, vai piemājas pļavā, galvenais ir 
iepazīstināt ar ideju un drošību uz laukuma. 
A.Bažovska izsakās, ka reģionu cilvēki nebrauks kārtot zaļās kartes uz kādu no Rīgas 
laukumiem, tāpēc ir būtiski nodrošināt tādu iespēju reģionu laukumos, kas piesaistīs 
spēlētājus, jo šobrīd reģionos ir maz interesentu un spēlētāju. 
G.Dobelis informē, ka 9.maijā Viesturos norisinājās vislatvijas golfa diena, kas deva 
pozitīvu rezultātu, jo statistikas dati liecina, ka no 250 apmeklētājiem, 20 iegādājās 
Zaļās kartes kursus par 100 EUR. 
Lēmumi:  

1. Ieteikt golfa klubiem mainīt zaļās kartes izsniegšanas cenu politiku (“par”-5) 
2. Izstrādāt kritērijus treneriem, publicēt attiecīgo treneru sarakstu LGF mājas 

lapā (“par”-5) 
 

6. Citi jautājumi 

 

A.Nesaule pasniedz 3.līmeņa tiesneša sertifikātu Kārlim Eniņam. 
Ir veiktas izmaiņas reitinga tabulas veidošanā, proti, šogad no reitingu tabulas tiek 
ņemti ārā komercmači, jo tas objektīvi nenorādītu spēku samēru. Latvijas Golfa 
federācija (LGF) 2015. gadā uzskaitīs un pārraudzīs nacionālo amatieru rangu 
vīriešiem un sievietēm. Reitinga ieskaitē tiks iekļauti LGF organizētie turnīri sitienu 



jeb stroke ieskaitē, kas ir pieejami visiem spēlētājiem bez vecuma ierobežojuma. 
LGF turnīri nacionālajā reitingā 2015. gada sezonā: Latvijas Amatieru čempionāts 26. 
– 28. Jūnijs; Latvian Match Play 8.- 9. Augusts; Latvian Amateur Open 21. – 23. 
Augusts. Papildus šiem punktiem spēlētājam tiks pieskaitīti viņa WAGR (World 
Amateur Golf Ranking) jeb Pasaules Amatieru golfa ranga punkti. Punkti reitingā 
saglabāsies vienu gadu un pēc tam tie dzēsīsies. Bet ir ierosinājums šo termiņu 
palielināt uz 2 gadiem. 
A.Nesaule informē, ka šobrīd tiek palaists pilotprojekts sadarbībā ar Nacionālo 
rehabilitācijas centru Vaivari, kur cilvēki ar īpašām vajadzībām tiks apmācīti golfa 
spēlē. Pagaidām vēl nav skaidrība, kurā no laukumiem notiks apmācības, bet labā ziņa 
ir tā, ka jau šobrīd viens no fizioterapeitiem ir sācis apgūt golfa spēli. Šāds projekts ne 
vien uzlabos veselības stāvokli cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām, bet arī piesaistīs 
mediju uzmanību (LNT un Baltcom radio), kas ir nozīmīgs faktors, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku uzzinātu par golfa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu. 
ANesaule informē, ka ir ienācis lūgums no Kalnozolu laukuma par iespēju ziedot 
veco golfa inventāru laukuma vajadzībām. 
G.Galkins ierosina nozīmēt vienu konkrētu dienu un vietu uz kurieni inventāru var 
nogādāt, vai arī nopublicēt Kalnozolu kontaktus un tad jau vienosies par piegādes 
iespējām. 
Lēmums:  

1. Turpināt darbu pie pilotprojekta ar rehabilitācijas centru Vaivari (“par”-5) 
2. G.Galkinam uzrakstīt publikāciju par inventāra ziedošanu Kalnozolu 

laukumam (“par”-5) 
 

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


