
 
Biedrības „Latvijas Golfa federācija” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.   2 

 
Rīgā,                                                                                              2017.gada 2. martā 
  
Sēdi vada: Vilis Krištopans 
  
Piedalās:                                                                  
Valdes locekļi: Vilis Krištopans, Aiga Nesaule, Arta Bažovska, Kārlis Lūsis, Gunārs 
Pīlādzis (pārstāv Guntaru Dobeli), Gundars Galkins 
Citi: Kārlis Eniņš 
 
Protokolē: Aiga Nesaule 
Sēdi sāk plkst. 17:00 
Sēdi beidz plkst. 17:50 
 
Sapulces darba kārtība: 
Darba kārtība: 

1. Valdes locekļu un biedru atlūgumi  
2. Jaunu valdes locekļu  un biedru iesniegumi, to izskatīšana un virzīšana uz 

kopsapulci apstiprināšanai  
3. EGA CC biedra S. Pučes iesniegumi un pieprasījums rēķina apmaksai 
4. LGF budžets, finansējuma sadalījums  
5. Komiteju sastāvs  
6. Golfa popularizēšanas pasākumi/aktivitātes 

      7. Dažādi 

Sapulces darba gaita: 
 1. Valdes locekļu un biedru atlūgumi 

V. Krištopans informē, ka ir saņemti iesniegumi no Santas Pučes un Dāvja Puksta 
par izstāšanos no LGF valdes, kā arī no juridiskajiem biedriem - Rīgas Golfa Skola, 
Davis Golf Style Academy un SIA Veckalns par  izstāšanos no federācijas. 
Nolemj: Atbilstoši lūgumam iesniegumā virzīt  uz kopsapulci apstiprināšanai 
Sanas Pučes iesniegumu (“Par” -6) 
Davja Puksta iesniegumu (“Par” -6) 
RGS iesniegumu (“Par” -6) 
DGSA iesniegumu (“Par” -6) 
SIA Veckalns iesniegumu (“Par” -6) 

   2. Jaunu valdes locekļu un biedru iesniegumi, to izskatīšana un virzīšana uz 
kopsapulci apstiprināšanai 
Diskusija norit par jauniem valdes locekļiem, kā arī tiek izskatīts iesniegums no jauna 
juridiskā biedra SIA Krievupes golfa klubs. 
Priekšlikums no Viļa Krištopana par Kārļa Eniņa kandidatūras izvirzīšanu LGF 
valdes locekļa amatam. 
Nolemj: Pieņemt Kārļa Eniņa kandidatūru LGF valdes locekļa amatam un virzīt 
kopsapulcei apstiprināšanai (Par” -6). 
 

 
Nolemj: Atbilstoši iesniegumam virzīt uz kopsapulci apstiprināšanai 
SIA Krievupes Gofa kluba uzņemšanu par LGF biedru(“Par” -6) 

 3. EGA CC biedra S. Pučes iesniegumi un pieprasījums rēķina apmaksa 



 

 

Valde iepazīstas un izskata S. Pučes e-pastu ar pieprasījumu apmaksāt rēķinu no 
17.02.2017. par viensnīcas izmaksām  Norvēģijā 2016. gada jūlijā. 
V.Krištopans aicina ikvienu izteikt viedokli.  
Valdes locekļi diskutē un izskata dokumentus, kā arī komandējuma iesniegumus un 
atskaites. 
Nolemj: Ņemot vērā komandējuma iesniegumu un atskaiti, neapstiprināt un 
nesaskaņot rēķina apmaksu no LGF. (“Par” -6) 
 
V. Krištopans aicina ikvienu uz diskusiju par S.Pučes ieniegumu par Eiropas Golfa 
asociācijas Čempionāta komitejas locekles dalību EGA čempionātos 2017. gada 
sezonā. Valdes locekļi izsaka viedokli un diskutē par situāciju, ņemot vērā budžeta 
deficītu. 
Nolemj: Ņemot vērā budžeta deficītu un situāciju golfā Latvijā, atsaukt  pārstāvi 
Eiropas Golfa Asociācijas čempionāta komitejā. (“Par” -6) 
Nolemj: LGF ģenerālsekretārei informēt Eiropas Golfa Asociāciju par EGA CC 
locekles atsaukšanu. (“Par” -6) 
 
4. LGF budžets, finansējuma sadalījums  
Tiek sniegta informācija par provizorisko finansējumu no LOK un LSFP. 20 % tiek 
paredzēti administratīvajiem izdevumiem un 80 % sporta sacensību nodrošināšanai 
un dalībai sacensībās.  
Nolemj: Apstiprināt LOK finansējumu 20% administratīvajiem izdevumiem un 80 % 
LV izlasei, apdrošināšanai, EYM, ETS, treniņnometnei maijā, LV junioru čempionāta 
organizēšanai. (Par” -6) 
Nolemj: Apstiprināt LSFP finansējumu 20% administratīvajiem izdevumiem un 80 % 
LV amatieru čempionāta organizēšanai, LV atklātajam amatieru čempionātam, EGA  
biedru maksai, informācijai mājas lapā un sociālajos tīklos. (Par” -6) 
 
5. Komiteju sastāvs 
Tiek izskatīts jautājums par komiteju sastāviem, ņemot vērā izmaiņas valdes locekļu 
sastāvā. Priešlikumi par izmaiņām sastāvā netiek uz šo brīdi izskatīti. 
6. Golfa popularizēšanas pasākumi/aktivitātes 
Ikviens aicināts uz diskusiju par golfa popularizēšanas pasākumiem, aktivitātēm 
utml. Pozitīvi vērējama golfa diena un ik katru vasaras mēnesi. Ieteikts tiek 
popularizēt akciju “atved draugu”, jo Eiropā tā tiek panākts/pierādījies vislielākais 
golferu pieaugums. 
Diskusija norisinās par skolu projektu, līdzfinansējumu un pavasara pasākumu skolu 
komandām. 
Nolemj: 2017. gada sezonā piedalīties izstādē Atpūta un Sports un organizēt 5 golfa 
dienas – maijā divas un ikkatru vasaras mēnesi pa vienai. (Par” -6) 
Nolemj: Izsūtīt visiem golfa laukumiem/ klubiem steidzamu atgādinājumu, lai 
apstiprinātu savu līdzdalību pasākumos (Par” -6) 
7.Dažādi. 
Norisinās diskusija par federācijas iespējām palīdzēt  laukumiem dažādās situācijās, 
kā arī par iespējām palīdzēt un atbalstīt golfa attīstības jomā.  
 

     
LGF prezidents: ______________________ /Vilis Krištopans / 
  
Protokolēja: ______________________ /Aiga Nesaule / 


