
	  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr. 2 

  
Rīgā,                                                                                                    2014.gada 12.martā 
  
Sēdi vada 
Prezidents: Vitauts Tučkus 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vitauts Tučkus, Gundars Galkins, Santa Puče, Kārlis Lūsis, Daiga Puisīte, 
Dāvis Puksts, Guntars Dobelis 
LGF biedru pārstāvji: Gunārs Pīlādzis, Armands Puče  
Citi: Arta Bažovska, Austris Brutāns 
 
Nepiedalās: Kristaps Matisons 
 
Protokolē: Aiga Nesaule 
 
Vieta: Mūsa motors 2. St. konferenču zāle, Skanstes ielā 33, Rīgā 
Sēdi sāk plkst. 17:50 
Sēdi beidz plkst. 18:00 
Sēdes tēma – jauno biedru izvērtēšana 
 
Sēdes darba kārtība: 

1. Jauno biedru golfa kluba “Reinis” un golfa laukuma “Reinis” izvērtēšana 
2. Citi jautājumi 

 
Sēdes darba gaita: 
 

1. Jauno biedru golfa kluba “Reinis” un golfa laukuma “Reinis” izvērtēšana 
 

 

Valde ir  saņēmusi iesniegumus par  Biedrības “Rekreācija RT”  golfa kluba “Reinis”  
un SIA “Veckalns”  Reiņa trases golfa laukuma “ Reinis” vēlmi iestāties LGF.  
Jaunie klubu pārstāvji informē par klubu  dibināšanas laiku, biedru skaitu, dalību 
Latvijas Pļavu golfa asociācijā, kā arī tiek sniegta informācija par kluba dalību un 
aktīvu piedalīšanos ne tikai sava kluba rīkotajos pasākumos, bet arī par aktīvu dalību 
pasākumos un sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Kluba sūtība ir būt 
aktīviem un piedalīties, kā arī atbalstīt golfu Latvijā pēc būtības. 
 
Lēmums: 
Valde rekomendē biedru kopsapulcei uzņemt Biedrības “Rekreācija RT” golfa klubu 
“Reinis”  un SIA “Veckalns”  Reiņa trases golfa laukumu “ Reinis” Latvijas Golfa 
federācijā. 

Balsojums: par – 8, pret – 0, atturas – 0. 



 
2. Citi jautājumi - HCP sistēma 

 

 
A. Nesaule informē, ka GolfBox līgums ir izskatīts un veikti labojumi un komentāri 
no juridiskā aspekta. LGF šobrīd slēdz līgumu uz trīs gadiem un katru gadu maksā 
3500 EUR. GolfBox sistēma ir pieejama tikai LGF biedru klubiem. K. Lūsis nosūtīs 
GolfBox komentārus, lai līgumu varētu tuvākajā laikā parakstīt un sākt darbu pie 
sistēmas ieviešanas. Valde tiek aicināta izteikties par šo jautājumu un pieņemt 
lēmumu par līguma slēgšanu ar GolfBox par HCP sistēmu. 
 
Lēmums: 
Slēgt līgumu ar GolfBox par HCP sistēmas ieviešanu LGF. 
Balsojums: par – 8, pret – 0, atturas – 0. 
 

  

  

 
  
LGF prezidents: ______________________ / Vitauts Tučkus / 
  
Protokolēja: ______________________ / Aiga Nesaule / 
  
	  


