Biedrības „Latvijas Golfa federācija” VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. 15
Rīgā, 2018. gada 17. oktobris
Sēdi vada: Armands Puče
Piedalās: Valdes locekļi - Armands Puče, Guntars Dobelis, Santa Puče, Ainārs Počs.
Protokolē: Armands Puče, Sēdi sāk plkst. 11:00. Sēdi beidz plkst. 12:30
Sapulces darba kārtība:
Darba kārtība:
1.Par sezonas noslēguma pasākumu
2. Par izlasi un plāniem
3. Par LGF biedru parādiem
4. Par Jūrmalas golfa kluba vēstuli
5. Citi.
Sapulces gaita::
1. Par Par sezonas noslēguma pasākumu
Ziņo: Armands Puče
Valde nolemj, ka turpmāk ik gadus decembra pirmajā piektdienā (2018. gada 7. decembris) tiek
rīkots Latvijas golfa sezonas Kausu vakars. Tiek iedibināta tradīcija – pasniegt ceļojošos kausus sešās
kategorijās, katrai no tām nosakot ar Latvijas golfa attīstību saistītu personu vārdus. Tiek nolemts, ka
turpmāk Lauras Jansones Kausu saņem Gada spēlētājs (dāmu un kungu konkurencē), Kristas Puisītes
kausu saņem Labākais juniors, Sanda Ozoliņa kausu saņems spēlētājs, kas uzrādījis Izcilu rezultātu
turnīrā, Jurģa Ābeles kausu saņems Labākais Latvijas pļavu golfā (dāmu un kungu konkurencē), Viļņa
Baltiņa Sn. Kausu saņems Par ieguldījumu Latvijas golfa attīstībā, Andra Keisela kausu saņems par
Labāko sniegumu starptautiskajā turnīrā, Māra Gulāna Kausu saņems Latvijas golfa ģimene. Tiek
nolemts, ka gada balvu 2018. gadā LGF rīkos Reiņa GK, katram dalībniekam nosakot dalības maksu –
20 eur no personas.
Balsis: 4 par.
2. Par izlasi un plāniem
Ziņo: Santa Puče,
Nolemj: Apkopot pašreizējo izlases dalībnieku nākamās sezonas plānus un paredzēt, ka visiem izlases
dalībnieki starptautiskajos turnīros tiek segta turnīru dalības maksa. Vienoties ar treneri Kevinu
Flinnu par 2019. gada sezonas plānu – izlases nometnēm. Atjaunot ziemas periodā izlases dalībnieku
fiziskās sagatavotības treniņus vai – to apmaksu, ja dalībnieks izmanto savu treneri. Apzināt 2019.
gada valsts izlases iespējamo dalību starptautiskos turnīros, sagatavojot provizorisko kalendāru un
iespējamās izmaksas.
Nolemj: Balsis: 4 par.

3. Par LGF biedru parādiem
Ziņo: Armands Puče
Nolemj: Pieņemt zināšanai, ka “Saliena Golf Club” (iepriekš Valdes 2018. gada protokolos minēts kā
Jūrmalas golfa klubs) nav veicis LGF biedru maksas kopš 2017. gada. Biedru maksu par 2018. gadu
joprojām nav veicis arī Krievupes golfa klubs. Pieņemt zināšanai LGF jurista I.Gruntes sniegto
informāciju par LGF statūtu konsekvencēm, kas nosaka LGF Valdes rīcību šādos gadījumos.
Balsis: 4 par.
4. Par Jūrmalas golfa kluba vēstuli
Ziņo: Armands Puče
Nolemj: pieņemt zināšanai Jūrmalas GK vēstuli un uzdot A.Pučem atbildēt minētajam adresātam,
ietverot atbildē šādu jautājumu: - noskaidrot, kādi būs Jūrmalas GK finansiālie nosacījumi, ja LGF
vēlēsies rīkot Jūrmalas GK laukumā LGF sacensības. LGF Valde pieņem zināšanai A.Pučes sniegto
informāciju, ka “Jūrmalas GK” ir piekritis atbalstīt Latvijas izlašu dalībnieku treniņa procesu (laukuma
izmantošana un treniņu laukuma izmantošana bez maksas).
Balsis: 4 par.
5. Citi
Tiek uzdots A.Počam izstrādāt plānu, lai no 2019. gada varētu atjaunot LGF rangu.
LGF prezidents Armands Puče
Protokolē: A.Puče

