	
  
Biedrības „Latvijas Golfa federācija”
VALDES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1
Rīgā,

2014.gada 21.janvārī

Sēdi vada
Prezidents: Vitauts Tučkus
Piedalās:
Valdes locekļi: Vitauts Tučkus, Gundars Galkins, Santa Puče, Kārlis Lūsis, Sandra Opite,
Dāvis Puksts, Guntars Dobelis, Kristaps Matisons
LGF biedru pārstāvji: Gunārs Pīlādzis, Armands Puče
Protokolē: Aiga Nesaule
Sēdi sāk plkst. 18:00
Sēdi beidz plkst. 19:00
Sēdes tēma – Dažādi aktuāli jautājumi, golfa popularizēšana un LV golfa izlase
Sapulces darba kārtība:
1. Golfa attīstība un popularizēšana
2. HCP sistēma
3. Golfs ABC programma
4. Apdrošināšana
5. Junioru izlase un sacensību kalendārs
6. Citi jautājumi
Sapulces darba gaita:
1.

Golfa attīstība un popularizēšana
A.Nesaule informē par aktivizēto HCP karšu skaita samazinājumu. Notiek diskusija
par iespējamiem veidiem, kā palielināt reģistrēto spēlētāju skaitu, iespējamajām
aktivitātēm golfa popularizēšanas un attīstības jomā.
Lēmumi:
1. Sagatavot informāciju par HCP/LGF gada maksas sadalījumu (apdrošināšana,
HCP sistēmas apkalpošana, junioru programmas attīstība), lai golfa klubiem
un spēlētājiem būtu pieejama vienota un precīza informācija;
2. Green fee un un citas atlaides var saņemt spēlētāji, kuri ir samaksājuši
HCP/LGF gada maksu;
3. Golfa klubiem attīstīt sadarbību ar jaunajiem spēlētājiem, kā arī organizēt
pavasara turnīru “zaļajiem” spēlētājiem;

4. Katru gadu otrajā maija sestdienā Latvijas golfa klubi organizē GOLFA
DIENU. Atbilstoši š.g. 10. maijā notiks pirmā atvērto durvju diena;
5. Aprīlī un maijā organizēt vienotus mārketinga pasākumus golfa
popularizēšani;
6. Atbalstīt A. Zeiles piedāvātās mājas lapas turpmāku izstrādi.
7. Piedalīties izstādē “ Sports un atpūta” š.g. 28. – 30. martam Ķīpsalas izstāžu
zālē.
2.

HCP sistēma
K. Lūsis informē par situāciju ar SIA “Golf Grail” par HCP sistēmu.
Lēmums:
K. Lūsim turpināt komunikāciju ar SIA “Golf Grail”, lai pēc iespējas ātrāk varētu
saņemt attiecīgo sadarbības piedāvājumu par HCP sistēmu.

3.

Golfs ABC programma
A.Nesaule informē par plānoto Golfs ABC programmas ietvaros esošā SNAG
inventāra inventarizāciju un iespējamo pārdali. Visi programmā iesaistītie laukumi
tiek aicināti izvērtēt esošo sadrabību ar skolām un sporta skolotājiem.
Lēmums:
1. Piesaistīt R&A finansējumu, lai paplašinātu šo programmu un būtu iespējams
iegādāties vēl papildus SNAG inventāru.
2. Martā sadarbībā ar attiecīgajiem golfa laukumu pārstāvjiem apmeklēt skolas un
izvērtēt programmas gaitu un turpmāko sadarbību, kā arī paplašināt projektā
iesaistīto skolu skaitu.

4.

Apdrošināšana
A. Nesaule informē par apdrošināšanas līguma izmaksām un nosacījumiem 2013. gadā,
kā arī notiek diskusija par apdrošināšanas jautājumu 2014. gadā.
B.
C. Lēmums:
A. Nesaulei sazināties ar Igaunijas Golfa federāciju un attiecīgo apdrošināšanas
uzņēmumu par līguma nosacījumiem 2014. gadam.

5.

Junioru izlase un sacensību kalendārs
Notiek diskusija par iespējamo junioru attīstības komitejas izveidi, kuras sastāvā ir
katras golfa skolas viens pārstāvis un LGF ģenerālsekretārs. Komitejas kompetencē
būtu attiecīgi jārisina kā arī jāpieņem lēmumi, kas saistās ar augstu saniegumu sportu
(izlases sastāvs, sacensības, atlases kritēriji, sporta nometnes, prioritātes, attīstības
plāni, rezultāti utml).
D. Puksts informē par Latvijas Junioru tūres nolikuma izveidi.

Lēmumi:
D. Pukstam līdz 25.01.2014. sagatavot komitejas nolikumu, junioru izlases atlases
kitērijus, nosacījumus, prioritātes utt, sacensību kalendāru ar prioritātēm un min/ max
variantus, kā arī ziemas nometnes iespējamo variantu junioru izlasei marta otrajā
pusē.
D.Pukstam nosūtīt prezentāciju par Latvijas Junioru tūri visiem valdes locekļiem, kā
arī informēt par potenciālajiem sponsoriem.
Ņemot vērā to, ka 2014. gada sezonā M. Duncans un J. Griffets strādās attiecīgi
DGSA un RGS, golfa skolas tiek aicinātas iespēju robežās organizēt treneriem un
citiem interesentiem, kas aktīvi iesaistīti golfa attīstībā un popularizēšanā, semināru
un kursus profesionālai izaugsmei un pieredzes apmaiņai.
10.

Citi jautājumi
1. LGF biedra nauda EGA.
LGF biedra naudas apjoms Eiropas Golfa Asociācijai pārsniedz 1000Ls
robežu līdz ar to A. Nesaule lūdz valdei atļauju veikt šo maksājumu 1380Ls
apmērā.
Lēmums: Valdes locekļi atbalsta maksājuma veikšanu.
2. Ziedojumi LGF .
Ir nepieciešams uzrunāt golfa spēlētājus, kā arī citus sabiedrības locekļus
ziedot un atbalstīt LGF Junioru attīstības programmu.
Lēmums: Apkopot informāciju par iespējām atvērt ziedojuma kontu bankā, ierīkot
ziedojumu tālruni, kā arī par biedrības statusa (sabiedriskā labuma) maiņu.
Sagatavot LGF prezentāciju, lai veicinātu sadarbību ar atbalstītājiem.
3. Pasaules čempionāts Japānā .
Notiek diskusija par vīriešu un sieviešu komandām un to iespējamo dalību
čempionātā, kā ar par nepieciešamā finansējuma apjomu.
Lēmums: Uzrunāt iespējamos sponsorus.

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

