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Latvijas Golfa 
Federācija

Mūsu vīzija
Dot iespēju un radīt interesi spēlēt golfu iespējami 
plašam Latvijas iedzīvotāju lokam. 

Mūsu misija
Kalpot par dzinējspēku Latvijas golfa ekosistēmas 
attīstībai, kuras pamatā ir aktīva spēlētāju saime, 
sekmīgi strādājoši klubi un augoša interese par golfa 
spēli sabiedrībā. Kur visu grupu un spēju spēlētājiem ir 
iespēja pilnveidot savas prasmes, kā arī sacensties un 
atpūsties golfa laukumos.

Mūsu metode
Definēt LGF stratēģiskos darbības virzienus, šo 
darbības virzienu attīstības nodrošināšanai veicamās 
aktivitātes un programmas, kā arī vēlamos izmērāmos 
rezultātus. Uzņemties atbildību par sekmīgu aktivitāšu 
un programmu realizāciju dzīvē, piesaistot 
nepieciešamos resursus, sadarbības partnerus un 
kompetences, lai sasniegtu izmērāmus rezultātus. 



Stratēģiskie 
darbības virzieni

02

Vairāk spēlētāju
Audzēsim golfa spēlētāju skaitu un viņu spēles 
regularitāti, tādā veidā atbalstot spēcīgu un 
pašpietiekamu golfa klubu pastāvēšanu un attīstību.

Jaunā spēlētāju paaudze
Sekmēsim golfa kļūšanu par vienu no izvēlēm bērnu 
un jauniešu sporta aktivitātēm, veselīga dzīvesveida 
un personīgās izaugsmes veicināšanai.

Sacensības
Nodrošināsim augsta līmeņa un dažādas spēlētāju grupas 
iekļaujošu sacensību norisi. Nodrošināsim Latvijas izlašu spēlētāju 
dalību atbilstoša līmeņa starptautiskās sacensībās, kā arī 
veicināsim un atbalstīsim šādu sacensību norisi Latvijas golfa 
laukumos.

Laba pārvaldība
Stiprināsim LGF darbības organizāciju pēc labākajiem NVO 
pārvaldības standartiem, lai maksimizētu tās pienesumu 
Latvijas golfa attīstībai.
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Audzēsim golfa spēlētāju skaitu un 
viņu spēles regularitāti, tādā veidā 
atbalstot spēcīgu un 
pašpietiekamu golfa klubu 
pastāvēšanu un attīstību.

Golfa ekosistēmas pamatu vienādā mērā 
veido spēlētāji un laukumi, kas nevar 
pastāvēt viens bez otra. Tā kā golfa laukumi 
Latvijā ir privāti uzņēmumi, būtiskākais 
veids kā tos atbalstīt ir veicināt arvien aktīvo 
spēlētāju un to nospēlēto raundu katrā 
golfa laukumā skaita pieaugumu. 

Mērķi

• Pieaugums jauno reģistrēto spēlētāju 
skaitā par 5% katru gadu

• Piegaugums (Golfbox) reģistrēto raundu 
skaitā par 7% katru gadu

• Jaunas komunikāciju stratēģijas ieviešana 
ar spēlētāju datubāzi

• Latvija turpina būs par vienu no 
vadošajām Eiropas valstīm sieviešu 
golferu proporcijā

• Nodrošināta adaptīvā golfa pieejamība 
Latvijas golfa laukumos

• Dazādu golfa formātu pieejamības 
pieaugums

Aktivitātes:

• Vislatvijas golfa diena

• Golfa tēlu un izpratni par golfu 
veidojošas PR un reklāmas aktivitātes

• «Izspēlē Latviju" – LGF iniciatīva, kuras 
mērķis ir motivēt spēlētājus sezonas 
ietvaros nospēlēt vismaz vienu raundu 
iespējami lielākā skaitā Latvijas golfa 
laukumu

• Izveidot attiecības ar katru spēlētāju. 
Izstrādāt aktīvas un regulāras 
komunikācijas plānu ar reģistrētajiem 
golfa spēlēt

• Noturēt Latviju vadošajās pozīcijās 
Eiropā sieviešu golferu proporcijā

• Nodrošināt, ka adaptīvā golfa 
spēlētājiem ir pieejami vairums Latvijas 
golfa laukumu

• Identificēt labākos komunikācijas 
kanālus ar citu valstu golfa komūnām, 
lai veicinātu golfa tūrismu uz Latviju

• Aktīva sadarbība ar Latvijas golfa 
komūnām

• Veicināt jaunas golfa infrastruktūras 
Latvijā veidošanos, piesaistot investorus 
jaunu laukumu, treniņlaukumu, 
simulatoru u.c. objektu attīstībai
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Aktivitātes:

• Palielināt treniņu pieejamību t.sk. 
nesezonā

• Nodrošināt junioru izlašu dalībniekiem 
iespēju spēlēta Latvijas laukumos bez 
maksas

• Izmantot aktīvo spēlētāju spēles 
mīlestību, lai tie aktīvāk izvēlētos arī 
savus bērnus pievērsties golfam

• Golfs kā viens no sporta veidiem
“Sporto visa klase”

• Turpināt apsveikt aktīvākās ģimenes 
“Stiprākā Latvijas golfa ģimene” ietvaros

• Nodrošināt izlašu dalību pietiekamā 
apjomā atbilstošu starptautisko turnīru

• Radīt apstākļus un iespējas treneriem 
viņu kvalifikācijas celšanai

• Rūpēties par individuālām atbalsta 
programmām pašiem talantīgākajiem 
sportistiem

• Izstrādāt skaidrus atlases kritērijus 
dalībai izlasēs

Padarīt golfu par vienu no 
vadošajām izvēlēm bērnu un 
jaunieši sporta aktivitātei, veselīga 
dzīvesveida un personīgās 
izaugsmes veicināšanai. 

Radīt priekšnosacījumus bērnu un jauniešu 
interesei par golfu kā vienu no 
interesantākajām izvēlēm savu sportisko 
aktivitāšu vajadzību nodrošināšanai. Veicināt 
golfa nodarbību pieejamību dazādos 
Latvijas reģionos. Atbalstīt talantīgākos 
jauniešus, radot apstākļus viņu sportiskā 
līmeņa izaugsmei.

Mērķi

• Izlases, kuru dalībniekiem ir iespēja 
progresēt, spēlēt un sacensties atbilstošā 
līmenī

• Uzlabot izlašu sasniegtos rezultātus 
starptautiskās sacensībās

• Uzlabojumi vidējos visu vecumu izlašu 
handikapos

• Popularizēt golfu skolās

• Pozicionēt golfu kā sporta veidu visai 
ģimenei

02 | Stratēgiskie darbības virzieni



Sacensības
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Mēs nodrošināsim augsta līmeņa, 
dažādas spēlētāju grupas 
iekļaujošu sacensību norisi, 
nodrošināsim Latvijas izlašu 
spēlētāju dalību atbilstoša līmeņa 
starptautiskās sacensībās un 
veicināsim un atbalstīsim šādu 
sacensību norisi Latvijas golfa 
laukumos.

LGF organizēdažādām spēlētāju grupām 
paredzētus nacionālos un atklātos 
čempionātus Latvijas golfa klubos, piesaistot 
nepieciešamo finansējumu un nodrošinot 
ieplānoto sacensību augsta līmeņa norisi. 
LGF veicina Latvijas labāko spēlētāju 
iespējas piedalīties atbilstošos starptautiska 
līmeņa turnīros un atbalsta strarptautisko 
turnīru norisi Latvijas laukumos. 

Mērķi

• Nodrošināt pilna apjoma nacionālo 
čempionātu norisi arvien augstākā 
organizatoriskā līmenī

• Būt aktīviem dalībniekiem reģionālajos 
un starptautiskajos turnīros

• Veicināt un atbalstīt starptautisku 
turnīru norisi Latvijas golfa laukumos

• Nodrošināt iespēju spēlēt golfu 
sacensību formāta visplašākajam 
spēlētāju lokam

• Nodrošināt izlašu un citu LGF 
atbalstāmo spēlētāju tehnisko un 
praktisko atbalstu sagatavošanās 
posmā un sacensību laikā

Aktivitātes:

• Atbalstīt izlašu un talantīgāko spēlētāju 
dalību starptautiskos turnīros

• Nodrošināt pilna spektra nacionālo 
čempionātu dažādām spēlētāju 
grupām norisi

• Iesaistīties starptautisku turnīru norises 
Latvijā atbalstīšanā

• Izstrādāt un ieviest praksē stratēģiju un 
standartus golfa tiesnešu un turnīru 
administratoru kvalifikācijas celšanai

• Nodrošināt adaptīvā golfa spēlētājiem 
iespējas spēlēt Latvijas laukumus visas 
sezonas garumā

• Atbalstīt dažādu bērnu un jauniešu 
turnīru un tūru norisi

• Nodrošināt izlases un labākajiem 
individuālajiem sportistiem atbilstošu 
atbalstu (ekipējums, ēdināšana, 
transports, naktsmītnes utt.) 
sagatavošanās un sacensību laikā
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Laba 
pārvaldība
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Aktivitātes:

• Ikgadējā aktivitāšu un mērķu plāna 
izstrādāšana

• Pastāvīgas algotas izpilddirektora 
pozīcijas izveide, kandidātu atlase, 
atbildības un pienākumu definēšana

• Valdes locekļu lomu un atbildības sfēru 
definēšana

• Stratēģiskās attīstības darba grupas 
izveidošana un dalībnieku atlase

• Komunikācijas starp LGF, klubiem, 
biedriem, sportistiem, treneriem, 
tiesnešiem u.c. iesaistītajām pusēm 
uzlabošana

• Valsts un pašvaldību finansējuma 
piesaiste

• Finansējuma piesaiste no privātā 
sektora un uzņēmumiem

• Sadarbības modeļa ar PGA of Latvia 
izveide

• Finansējuma, kompetenču un citu 
resursu piesaiste no starptautiskajām 
golfa organizācijām

• Uzlabots saturs, dizains un 
fukcionalitāte LGF mājaslapā

Stiprināsim LGF darbības 
organizāciju pēc labākajiem NVO 
pārvaldības standartiem, lai 
maksimizētu federācijas 
pienesumu Latvijas golfa attīstībā.

Panākt, ka LGF darbībai un mērķu 
sasniegšanai ir pieejami pietiekami resursi –
kompetenti un motivēti cilvēkresursi, 
zināšanas, finansējums, tehnoloģijas u.c. 
mērķi sasniegšanai nepieciešamie resursi.

Mērķi

• Uzlabot LGF kā labi pārvaldītas 
nevalstiskās organizācijas darbību

• Audzēt no dažādiem avotiem piesaistītā 
finansējuma apjomu

• Kļūt par aktīvu starptautisko golfa 
organizāciju un procesu daļu

• Būt par galveno resursu Latvijas 
iedzīvotājiem visos ar golfu saistītajos 
jautājumos
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Atvērtība
Mēs esam atvērti 
ikvienam spēlētājam 
un idejai.

Uzticamība
Godīgums un uzticamība ir 
šīs spēles pamatā. Arī mūsu.

Sadarbība
Izaugsme un mērķu 
sasniegšana ir iespējama 
tikai strādājot kopā.

Atbildība
Par katru darbu un tā 
rezultātiem. Par katru golfa 
ekosistēmas sastāvdaļu.

Mūsu vērtības
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