LGF ĀRKĀRTAS BIEDRU KOPSAPULCE
Protokols Nr. 1/2017
Biedrības “Latvijas Golfa federācija”, reģistrācijas numurs 40008021956, juridiskā adrese:
Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107, turpmāk – LGF, valde ir sasaukusi ārkārtas biedru
kopsapulci, turpmāk – Sapulce, statūtos noteiktajā kārtībā, nosūtot pa elektronisko pastu
uzaicinājumu visiem LGF biedriem 2017. gada 10. janvārī.
Vieta: LGF birojs, Rīgas ielā 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107 (1.st. konferenču zāle)
Laiks: piektdiena, 2017. gada 13. janvārī, plkst.18:00
Uzaicināti un piedalās:
LGF biedru pārstāvji:
1. Biedrība “ Golfa klubs Viesturi” – Gunārs Pīlādzis
2. Biedrība “ Saliena Golf Club” – Laima Lūse
3. Biedrība “ Latvijas Pļavu golfa asociācija” – Kristaps Matisons
4. Biedrība “ Sieviešu Golfa klubs” – Inese Novada
5. SIA “ Golf Estate International” – Romāns Krupjanovs/pārstāv Artēmijs Mališkovs
6. SIA “ Davis Golf Style Academy” –Dāvis Puksts/ pārstāv Gunārs Pīladzis
7. SIA “Veckalns” – Olavs Legzdiņš
8. Biedrība “ Rekreācija – RT” – Līva Legzdiņa
LGF valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule
Citi: revidents Armands Krāģis, Jūlija Lāce, Kārlis Eniņš
LGF biedru pārstāvji, kas neieradās:
1. SIA “Rīgas Golfa Skola” - Santa Puče
2. SIA “ Golfs & Karti” – Armands Puče
Protokolē: Aiga Nesaule
Darba kārtība:
1. Kopsapulces atklāšana
2. Balsu skaitītāja ievēlēšana
3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana
4. Darba kārtības apstiprināšana
5. Sapulces atklāšana un uzrunas
6. LGF prezidenta vadības ziņojums
7. LGF revidenta ziņojums
8. 2016. gada pārskata apstiprināšana
9. 2017. gada budžeta apsiprināšana
10. Revidenta ievēlēšana
11. Biedru naudas 2017. gadā
12. Dažādi
12.1. Pilnvarojums
12.2.Vislatvijas Golfa diena un izstāde Atpūta un sports
Darba gaita:

1. Kopsapulces atklāšana
A.Nesaule informē, ka uz ārkārtas kopsapulci ieradušies 8 (astoņi) no 10 (desmit) LGF
biedru pārstāvjiem, tādējādi kopsapulce ir lemttiesīga.
2. Balsu skaitītāja ievēlēšana
Par balsu skaitītāju tiek izvirzīts Kārlis Eniņš.
Nolēma: par balsu skaitītāju ievēlēt Kārli Eniņu (balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0)
3. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana
Par Kopsapulces vadītāju tiek izvirzīts Vilis Krištopans.
Nolēma: par Kopsapulces vadītāju ievēlēt Vili Krištopanu (balsojums: par-8, pret-0,
atturas-0)
4. Darba kārtības apstiprināšana
V. Krištopans iepazīstina ar darba kārtību un aicina to papildināt, apstiprināt.
Nolēma: apstiprināt darba kārtību (balsojums: par-8, pret-0, atturas-0)
5. Sapulces atklāšana un uzrunas
V. Krištopans atzīmē, ka ir aizvadītas jau trīs sezonas šajā komandā un, ja atskatās uz
uzdevumiem un mērķiem, kādi tika uzstādīti mums pirms trīs gadiem, tad tie bija - golfa
popularizēšana, nacionālo čempionātu organizēšana vislabākajā kvalitātē, cik tas vien
iespējams, ņemot vērā resursus, nacionālās izlases sportistu dalība sacensībās, pārstāvot
valsti. Nākotnē golfa popularizēšanu centīsimies atbalstīt vēl vairāk, paralēli intervijām un
TV raidījumiem, veicināsim sadarbību ar golfa klubiem un organizēsim 5 golfa dienas
(divas maijā un pa vienai jūnijā, jūlijā un augustā). Sacensību organizēšanā esam
ieguldījuši daudz spēka, lai kvalitatīvi nodrošinātu čempionātu norisi. Trīs gadu laikā
gandrīz 20 čempionātus esam noorganizējuši. Pats esmu spēlējis gandrīz visos
čempionātos, izņemot junioru, un varu teikt, ka izskatamies pietiekami labi un noteikti
esam auguši šajā laikā. Par nacionālo izlasi – vienmēr jau gribam vairāk, bet resursu
ietvaros esam snieguši iespēju sportistiem piedalīties augsta ranga sacensībās, pārstāvot
valsti. Turpinās darbs ar R&A un izlases treneri Kevin Flynn pie junioru izlases
izaugsmes, lai veicinātu sportiskos sasniegumus un izaugsmi.
Visiem paldies, kuri šodien ir šeit un saku paldies jums, kas visu savu brīvo laiku ziedo
golfam.
Aiga Nesaule pasakās par milzīgo ieguldījumu visiem brīvprātīgajiem, golfa klubiem un
laukumiem.
6. LGF prezidenta vadības ziņojums
V. Krištopans iepazīstina ar vadības ziņojumu (ziņojums pielikumā).
Nolēma: apstiprināt vadības ziņojumu (balsojums: par-8, pret- 0 , atturas- 0)
7. LGF revidenta ziņojums
Revidents A.Krāģis iepazīstina ar ziņojumu par LGF finansiālo darbību 2016. gadā
(ziņojums pielikumā). A. Krāģis informē, ka visi nepieciešamie dokumenti bija pieejami
un saņemti gan no ģenerālsekretāres, gan no gramatvedības un pārbaudīti grāmatvedības
iekārtojumi un tie atbilst LR regulējošajām likumu prasībām, LGF ieņēmumi un izdevumi
atbilst statūtiem un valdes lēmumiem.
Nolēma: apstiprināt revidenta ziņojumu (balsojums: par-8, pret- 0 , atturas- 0)
8. LGF 2016. gada pārskata apstiprināšana

V. Krištopans aicina apstiprināt LGF 2016. gada pārskatu.
Nolēma: apstiprināt LGF 2016. gada pārskatu (balsojums: par-8, pret- 0 , atturas- 0)
9. LGF 2017. gada budžeta projekta apstiprināšana
V. Krištopans aicina izteikties par budžeta projektu. Tas ir provizorisks un visiem
redzams, ka deficīts ir 15000. Varbūt kaut ko ir nepieciešams mainīt un ir jāveic kādas
izmaiņas? Korekcijas jau jebkurā gadījumā būs sezonas laikā. Aicinu arī Jūs ikvienu
piedalīties finanšu piesaistīšanā, lai veicinātu turpmāku attīstību.
Nolēma: apstiprināt LGF 2017. gada budžeta projektu (balsojums: par-8, pret- 0 , atturas0)
10. Revidenta ievēlēšana
Tiek ierosināts ievēlēt par revidentu Armandu Krāģi.
Nolēma: par LGF revidentu ievēlēt A.Krāģi (balsojums: par-8, pret- 0 , atturas-0 )
11. Biedru naudas 2017. gadā
LGF valdes priekšlikums saglabāt biedru naudas apmēru iepriekšējā gada apjomā 300
EUR.
Nolēma: apstiprināt biedru naudu 300 EUR apmērā 2017. gadā (balsojums: par-8 pret-0,
atturas- 0)
LGF valdes priekšlikums saglabāt licenzēšanas/ reģistrēto sportistu gada maksu 2017.
gadā pieaugušajiem 30EUR un 10 EUR (līdz 18 gadu vecumam un pilna laika klātienē
studējošajiem studentiem līdz 24 gadu vecumam). Atgādinam, ka tikai spēlētāji, kuri ir
veikuši ikgadējās maksas, ir tiesīgi piedalīties sacensībās un saņemt golfa spēles utml
atlaides golfa kubos, laukumos un izziņu par HCP spēlei ārzemēs – lūgums visiem golfa
klubu un laukumu darbiniekeim sekot līdzi.
Nolēma: apstiprināt sportistu licenzēšanas/reģistrēšanas ikgadējo maksu 30 EUR
(pieaugušajiem) un 10EUR (līdz 18. gadu vecumam un pilna laika klātienē studējošajiem
studentiem līdz 24 gadu vecumam) apmērā 2017. gadā (balsojums: par-8, pret-0, atturas0)
12. Dažādi
12.1. Pilnvarojums
Priekšlikums protokolu parakstīt Vilim Krištopanam un Aigai Nesaulei.
Nolēma: apstiprināt tiesības parakstīt protokolu Vilim Krištopanam un Aigai Nesaulei
(balsojums: par-8, pret- 0, atturas-0 )
12.2. Vislatvijas golfa diena un izstāde Aptūta un sports
Priekšlikums ir organizēt Vislatvijas golfa dienu 5 reizes – 2 dienas maijā un pa vienai
jūnijā, jūlijā un augustā, kā arī veicināsim atbalstu medijos . Mēģināsim strādāt pie
skatītāju piesaistīšanas čempionātos, kaut gan tas lielā mērā ir atkarīgs no esošo golferu
atbalsta, iesaistot savus draugus, radus un kaimiņus. Piedalīsimies izstādē Atpūta un
sports, kur ikkatrs golfa klubs, laukum svar veicināt un piesaistīt jaunus klientus.
Nolēma: apstiprināt Vislatvijas golfa dienu 5 reizes sezonā un piedalīties izstādē Atpūta
un sports. Atsevišķi vienoties par golfa dienu norises laikiem. (balsojums: par-8, pret- 0 ,
atturas-0 )
V. Krištopans informē, ka Sapulces darba kārtība ir izsmelta līdz ar ko Sapulce ir slēgta plkst.
19.10
______________________ / Vilis Krištopans/
______________________ / Aiga Nesaule /

