
 
Biedrības Latvijas Golfa federācija 

Vades sēdes protokols 
Protokols Nr. 1/2016 

 
 
Rīgā,         2016. gada 19. janvārī 
 
Sēdi vada: Vilis Krištopans 
Piedalās: Guntars Dobelis, Dāvis Puksts (Guntars Dobelis), Gundars Galkins, Kārlis Lūsis (Aiga 
Nesaule), Santa Puče, Kristaps Matisons, Armands Krāģis 
Protokolē: Aiga Nesaule 
Sēdi sāk plkst 17:00 
Sēdi beidz plkst 17:30 
Darba kārtība: 

1. Prezidenta uzruna 
2. Gada pārskata apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai 

a. Vadības ziņojums 
b. Revidenta ziņojums 

3. Provizoriskais budžets 2016. gadam 
4. Latvijas Junioru tūre  
5. Senioru čempionāta laiks un norises vieta 
6. Junioru čempionāta norises vieta 
7. LV izlases jautājumi, pasaules čempionāts 
8. Dažādi 

 
Sapulces darba gaita: 

1. Prezidenta uzruna 
Prezidents V. Krištopans atklāj sēdi un aicina uz konstruktīvu darbu saskaņā ar darba 
kārtību. 

2. Gada pārskata apstiprināšana un virzīšana kopsapulcei apstiprināšanai  
A. Nesaule iepazīstina ar vadības ziņojumu un gada pārskata domkumentāciju. A, Krāģis  
iepazīstina ar revidenta ziņojumu. Priekšlikums apstiprināt gada pārskatu virzīšanai uz 
apstiprināšanu kopsapulcei. 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0. 

3. Provizoriskais budžets 2016. gadam 
A. Nesaule iepazīstina ar provizorisko budžetu, pasākumiem, kas plānoti 2016. Gadā.  
V. Krištopans piebilsts, ka budžetā vienmēr var tikt veiktas izmaiņas, jo jāņem vērā, ka ne 
vienmēr viss notiek pozitīvi un piesaistīt sponsorus ir grūti. Priekšlikums atbalstīt budžeta 
projektu un virzīt kopsapulcei apstiprināšanai.   

      Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 
4. Latvijas Junioru Gofa tūre 

Jauna iniciatīva pateicoties sadarbībai ar Mazda un SkiBoxGolf kuri atbalstīs sacensību 
norisi junioriem. Sacensības paredzētas ar mērķi sniegt izaugsmi sportistiem, kuriem ir 
lielāki mērķi sportā. Sacensību nolikums izstrādāts sadarbībā ar PGA Pro K.Flynn, lai 
veicinātu jauno sportistu izaugsmi. Paredzēts sezonā 3 – 4 posmi, kas norisināsies 
reģionālajos laukumos, veicinot ne tikai laukumu atpazīstamību sportistu vidū , bet arī 
sportistiem attīstot spēju pielāgoties jauniem sacensību apstākļiem. Priekšlikums atbalstīt 
tūres sacensības. 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 

5. Senioru čempionāta laiks un vieta 



V. Krištopāns informē un sniedz priekšlikumu šajā gadā sacensības organizēt reģionālajos 
laukumos, lai veicinātu un popularizētu golfa laukumos reģionos. Par datumiem – 9.11. 
septembris. 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 

6. Junioru čempionāta norises vieta 
Priekšlikums atbalstīt norisi Avoti GK no 1.- 3. augustam 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 

7. LV izlases jautājumi 
Priekšlikums deliģēt jautājumus treneru komisijai par sacnsību kalendāru, atlases  
kritērijiem un uzvedības kodeks izstrādi un apstiprināšanu 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 
Priekšlikums uz Pasaules čempionātu sūtīt tikai sieviešu komandu kā arī jāatrod sponsori 
Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 

8. Dažādi 
a. Priekšlikums atbilstoši WAGR lēmumam arī Latvijas rangā punktu uzskaiti veikt 

no 2016 gada divu gadu periodā  Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 
b. Priekšlikums atbalstīt līdzfinansējuma atbalstu no Rolex golfa noteikumu grāmatas 

adaptācijai latviešu valodā  Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 
c. Priekšlikums Vislatvijas golfa dienu organizēt 14. Maijā Nolēma: balsojums: par-8, 

pret- 0, atturas- 0 
d. Priekšlikums piedalīties izstādē Atpūta un sports 1.-3. Aprīlis Nolēma: balsojums: 

par-8, pret- 0, atturas- 0 
e. Priekšlikums atbastīt K.Flynn vizīti Latvijā maija beigās Nolēma: balsojums: par-8, 

pret- 0, atturas- 0 
f. Priekšlikums ģeneralsekretāra algu samazināt (LGF statūtu 7.7. punkts) uz 370 

EUR. Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 
b. Priekšlikums izvērtēt komiteju sastāvus, lai veicinātu  federācijas attīstību.  

Priekšlikums par laukumu slopēšanu, lai federācijas organizetajās sacensībās nebūtu 
pērmetumu par neatbilstībām un šo darbu uzticēt Spānijas federācijas laukumu slopesanas 
komitejai. Nolēma: balsojums: par-8, pret- 0, atturas- 0 

a. Informācija, ka februārī norisināsies Rīgā Baltijas valstu golfa federāciju 
             sanāksme. Aicināts ikviens interesējošas tēmas, jautājumus iesūtīt info@golf.lv līdz 29 
             janvārim. 
 
 
 ______________________ / Aiga Nesaule / ________________________/Vilis Krištopans/ 
 


