	
  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija”
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 5
Rīgā,

2014.gada 28.oktobrī

Sēdi vada
Ģenerālsekretāre: Aiga Nesaule
Piedalās:
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Santa Puče, Kārlis Lūsis, Dāvis Puksts, Guntars
Dobelis, Gundars Galkins, Kristaps Matisons, Daiga Puisīte
Ģenerālsekretāre: Aiga Nesaule
Citi: Kārlis Eniņš
Protokolē: Santa Melnupe
Sēdi sāk plkst. 18:00
Sēdi beidz plkst. 19:00
Sēdes tēma –Pārskats par 2014. gada sezonu
Sapulces darba kārtība:
1. Pārskats par padarīto 2014.gadā
2. HCP kartes 2014.gadā
3. Laukumu slopēšana
4. Tiesnešu tālākizglītība
5. Izlases sastāvs, treneris, sacensību kalendārs 2015
6. LOV kandidāts 2015
7. Biedru naudas
8. Citi jautājumi.
Sapulces darba gaita:
1.

Pārskats par padarīto 2014
V.Krištopans informē par aizvadītās vasaras LGF rīkotajiem starptautiska mēroga
turnīriem un ierosina nākamajā sezonā dalības maksu dalībniekiem palielināt (vai
izveidot spēlētāju paketes), jo tādā veidā ir iespējams iegūt līdzekļus, kas tiktu
novirzīti bērnu golfa attīstībai. Tāpāt rosina strādāt pie tā, lai dalībnieku skaits
sacensībās sasniegtu 144. Savukārt, Santa Puče iebilst idejai par dalības maksas
palielināšanu un uzskata, ka dalībnieku ēdināšanu nav nepieciešams nodrošināt, jo tā
nekur citur ārvalstīs nedarot. V.Krištopans balstoties uz pagājušās vasaras pieredzi,
gan iebilst, jo dalībnieki esot bijuši ļoti apmierināti un tika saņemtas neskaitāmas
uzslavas par pasākuma augstvērtīgo noorganizēšanu. Ēdināšana ir jānodrošina
dalībniekiem, jo OZO restorāns pagaidām nespēj kvalitatīvi sniegt pakalpojumus.

Pirms čempionātiem ir nepieciešama reklāma televīzijā, jo ir ļoti svarīgi popularizēt
golfu Latvijā.
Paralēli visām aktivitātēm, LGF pārstāvji sadarbojas arī ar vairākām Latvijas pilsētu
pašvaldībām – Ventspili, Cēsīm, Daugavpili, Ogri u.c., kā arī privātiem attīstītājiem
sakarā ar jaunu golfa laukumu būvniecību nākotnē. Saistībā ar iepriekšminēto, no
Anglijas augusta mēnesī vizītē Latvijā bija IMG pārstāvji un novembrī ir plānota
atkārtota vizīte.
Lēmumi:
1. Rast iespēju reklamēt turnīrus TV budžeta ietvaros. (“Piekrīt” – 9)
2. Turpināt meklēt iespējas jaunu laukumu būvniecībai. (“Piekrīt” – 9)
3. Organizēt tikšanos ar IMG pārstāvjiem . (“Piekrīt” – 9)
2.

HCP kartes 2014.gadā
A.Nesaule informē, ka pēc pēdējiem datiem ir 675 HCP /sacensību sistēmas kartes.
Lēmums:
1. Klubiem un laukumiem veicināt HCP karšu pieaugumu. (“Piekrīt” – 9)

3.

Laukumu slopēšana
K.Lūsis informē, ka EGA piedāvājums ir 5000 EUR + dzīvošanas un ēdināšanas
izdevumi 6 laukumu uzmērīšanai. S.Puče ierosina sameklēt kādu citu, iespējams vēl
lētāku variantu. Tāpāt arī iesaka pārbaudīt distances, lai tās atbilstu slopēšanai.
V.Krištopans informē, ka jāsazinās ar visiem 6 laukumiem, lai saprastu, kas piedalās
šajā procesā un kas ne.
Lēmums:
1. Kārlim Lūsim sagatavot informāciju visiem laukumiem, lai varētu veikt
aptauju un pieņemt turpmākus lēmumus. (“Piekrīt” – 9)

4.

Tiesnešu tālākizglītība
A. Nesaule informē par R&A organizētiem tiesnešu tālākizglītības kursiem 2015.gada
februārī. LGF tiek piedāvāta iespēja 2 tiesnešiem apmeklēt kursus un iespēju kārtot 3.
Līmeņa sertificēta tiesneša eksāmenu.
Lēmums:
1. Uz tiesnešu kursiem sūtīt Kārli Lūsi un Kārli Eniņu. (“Par” – 9)

5.

Izlases sastāvs, treneris un sacensību kalendārs
A.Nesaule informē, ka galvenais treneris M. Dunkans ir iesniedzis atlūgumu un
devies prom. Ziemā izlasei ir nodrošināti treniņi peldēšanā. S.Puče piebilst, ka ir
nepieciešami treniņi trenažieru zālē un D.Puksts ierosina pievērst uzmanību tehnikai.
A. Nesaule informē, ka līdz pavasarim LGF nepieciešams rast līdzekļus pavasara
treniņnometnes nodrošināšanai izlases pamatsastāvam.
D.Puksts ierosina sacensību kalendārā likt 3 nedēļas sacensības, 3 nedēļas trenniņus
uz ko A.Nesaule norāda, ka sacensību kalendārs ir saplānots kopīgi treneru komitejā
un šādi pārtraukumi sezonās laikā tomēr nav iespējami.
Lēmumi:
1. Izlases pamatsastāvu, rezervi, sacensību kalendāru budžeta ietvaros 2015.
gadam apstiprināt treneru komitejai. (“Par” – 9)

2. Treneru komitejas sastāvs: A. Nesaule (komitejas vadītāja), S. Puče un D.
Puksts. (“Par” – 9)
6.

LOV kandidāts 2015
A.Nesaule par kandidātu izvirza Annu Diānu Švanku.
S.Puče informē, ka LOV kandidātam ir noteikti normatīvi, ka ir jābūt līdz 18 gadu
vecumam un katrā sporta veidā tiek dota tikai 1 vieta (400 EUR).
Lēmums: LOV kandidāts ir A.D.Švanka. (“Piekrīt” – 9)

7.

Biedru nauda
V.Krištopans piedāvā atbrīvot abas, gan Rīgas golfa skolu, gan DGSA no biedru
naudas maksāšanas, lai gan DGSA veic komercdarbību un ir jau samaksājis biedra
naudu, tad šo jautājumu atlikt līdz nākamajai sēdei.
Lēmums: Jautājumu par ikgadējās biedru maksas atlaidēm iesniegt tālākai
izskatīšanai LGF kopsapulcē. (“Piekrīt” – 9)

8.

Citi jautājumi
A.Nesaule informē par sarūpētajiem kausiem katrai golfa skolai, kurus pēc valdes
sēdes varēs saņemt.
Nākamajā gadā plānotais Senioru čempionāts norisināsies 3 dienas (iepriekš bija 2).
LGF ir ļoti nepieciešams mārketinga cilvēks, kurš spētu strādāt ar potenciālajiem
sponsoriem un atbalstītājiem, panākot vajadzīgo rezultātu.
V.Krištopans atgādina, ka golfa dienas ir ļoti svarīgas, lai golferu rindas vairotos tik
tāl, ka laukumos vairs nebūtu vietas, kas savukārt veicinātu jaunu laukumu izbūvi.

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

