
 

 

 

Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.   4 
Rīgā,                                                                                              2017.gada 09. septembrī 
  
Sēdi vada: Vilis Krištopans 
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule, Arta Bažovska, Kārlis Eniņš (pārstāv Aiga 
Nesaule) , Kārlis Lūsis, Guntars Dobelis 
Nepiedalās: Gundars Galkins, Kristaps Matisons 
Protokolē: Aiga Nesaule 
Sēdi sāk plkst. 16:00 
Sēdi beidz plkst. 16:50 
Sapulces darba kārtība: 
Darba kārtība: 

1. Atskats uz 2017. gada sezonu 
2. 2018. gada sacensību kalendārs 
3. Citi jautājumi 

Sapulces darba gaita: 
 1. Atskats uz 2017. gada sezonu 

A. Nesaule informē par finanšu situāciju pēc aktīvās sesonas beigām, kas nav tik pozitīva, jo 
reklāmdevēju un sponsoru plānotā piesaiste  nav izveidojusies šajā gadā tādā apmērā kā 
cerēts taču organizēto sacensību skaits ir pieaudzis un kvalitati ir izdevies saglabāt un 
nodrošināt atbilstošā līmenī.   V. Krištopans piebilst, ka ir izdevies beidzot noorganizēt 
MidAmatieru un senioru atklāto čempionātu, kas ir nozīmīgs solis attīstībā. Turpināsim dar-
bu un strādāsim pie tā, lai finanšu līdzekļi tiktu piesaistīti vairāk un varētu strādāt nevis vilkt 
dzīvību.  
Nolemts: pieņemt zināšanai informāciju 

 2. Sacensību kalendārs 2018. gadam 
A. Nesaule informē, ka ir saņemta informācija no Ozo GK par pieejamajiem datumiem 
nedēļas nogalēs, kas ir pieejami federācijai. Izskatot EGA kalendāru, kas ir pieejams uz šo 
brīdi, kā arī sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas golfa federācijām ir šāds priekšlikums par 
sacensību datumiem 2018. Gadā: 
29.6 – 1.07. Latvijas amatieru čempionāts 
27.07.-29.07. Latvijas atklātais MidAm un Senioru čempionāts 
7.08.-9.08. Latvijas atklātais Junioru čempionāts 
17.07.-19.07. Latvijas atklātais amatieru čempionāts 
Atsevišķi vienoties par sacensību laiku un formātu Matchplay čempinātam 
Nolemts: atbalstīt priekšlikumu PAR – 6, PRET-0, ATTURAS – 0. 
 

 

3.Citi jautājumi  

Tiek izskatīta atskaite un stratēģiskā dokumenta saturs, kas tiek iesniegts R&A finansiālā 
atbalsta saņemšanai golfa attīstības jomā 2018. gadā . Nolemts: atbalstīt dokumentus un 
iesniegt R&A PAR – 6, PRET-0, ATTURAS – 0. 

Valdes locekļi tiek informēti par pilnvaru laiku un aicināti izvertēt savu darbību LGF valdē 
kā arī jomas, kurās vēlas darīt darbu, lai veicinātu turpmāku attīstību un sporta veida izaug-
smi. Ikkatrs aicināts izvērtēt komiteju sastāvu un sniegt priekšlikumus to uzlabošanai. 



 

 

Priekšlikums nākamajā valdes sēdē izskatīt jautājumu par komiteju sastāvu kā arī par valdes 
locekļiem.  Nolemts: atbalstīt priekšlikumu PAR – 6, PRET-0, ATTURAS – 0. 

 
______________________ /Aiga Nesaule /           _____________________ /Vilis Krištopans / 


