Biedrības "LATVIJAS DISKU GOLFA FEDERĀCIJA"
Valdes sēdes

PROTOKOLS
20.02.2021.

Nr.2020/4

Sēdi atklāj plkst. 20:00
Sēde notiek internetā, tiešsaistē izmantojot Google meet platformu
Sapulci vada: LDGF valdes valdes loceklis Reinis Stalšāns
Protokolē: LDGF valdes valdes loceklis Juris Čeičs
Sapulcē piedalās valdes locekļi: Reinis Stalšāns, Jurijs Siņkevičs, Juris Čeičs
Valdes sēdes darba kārtība:
1. Latvijas izlases disku golfā atlases kritēriju apstiprināšana
2. Sacensību seriāla Latvijas Kauss 2021 nolikuma apstiprināšana
3. Disku golfa spēlētāju licencēšanas sistēmas un kārtības apstiprināšana
4. LDGF ārējās komunikācijas vadlīniju apstiprināšana
1. LDGF valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt Latvijas izlases atlases kritērijus un
nosacījumus dalībai Eiropas Čempionātā 2021.gadā Čehijā. Atlases kritēriji atrodami
sēdes protokola pielikumā nr.1.
Valde vienbalsīgi nolemj segt 5 izlases dalībnieku sacensību dalības maksas
izdevumu segšanu no LDGF budžeta. Dalības maksa spēlētājai Alisei Oltei, kura
individuāli jau kvalificējusies sacensībām, arī tiks segta no LDGF budžeta, ja
spēlētāja apstiprinās, ka vēlas piedalīties Eiropas Čempionātā, un izpildīs izlases
nosacījumu par dalību 3 PDGA C-tier turnīros saskaņā ar izlases atlases kritērijiem.
2. LDGF valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt Latvijas Kausa 2021 nolikumu.
Nolikums šīs sēdes protokola pielikumā nr.2.
3. LDGF valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt LDGF spēlētāju licencēšanas kārtību.
Licencēšanas kārtība atrodama šī lēmuma pielikumā nr.3. Par licencēšanas sistēmas
ieviešanu un uzturēšanu atbildīgais būs valdes loceklis Juris Čeičs.
4. LDGF valde vienbalsīgi nolemj apstiprināt LDGF ārējās komunikācijas vadlīnijas,
šī lēmuma pielikums nr.4.
LDGF valde apņemas informēt LDGF biedrus par pieņemtajiem lēmumiem un informēt
disku golfla sabiedrību, publicējot apstiprinātos dokumentus www.ldgf.lv mājas lapā līdz
28.02.2021. Atbildīgais Juris Čeičs.
Sēdi slēdz 21:00
Valdes loceklis
Reinis Stalšāns
ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PIELIKUMS NR.1.

ATLASES KRITĒRIJI EIROPAS ČEMPIONĀTAM DISKU GOLFĀ 2021 (KONOPIŠTĒ ČEHIJĀ)
LDGF mērķis ir izveidot Latvijas izlasi disku golfā no spēcīgākajiem spēlētājiem Latvijā uz 15.07.2021.
dalībai Eiropas Čempionātā (http://edgc2021.com/).
1. Latvijas izlasei dalībai Eiropas čempionātā ir piešķirtas 5 vietas. Sekojoši pa grupām:
● Vīrieši MPO – 2 vietas
● Sievietes FPO – 1 vieta
● Jaunieši MJ18 (dzimuši 2002.g. un jaunāki)* – 1 vieta
● Vīrieši MP40+ - 1 vieta
2. Individuāli, pēc iepriekš nopelnītajiem PDGA reitinga punktiem, kas tiek fiksēti uz 01.02.2021. no EČ
rīkotāju puses, grupā jaunietes FJ18 (dzimušas 2002.g. un jaunākas) no Latvijas bez speciāliem
atlases kritērijiem kvalificējas Alise Olte.
*Paskaidrojums – Eiropas Čempionāta rīkotāji, ņemot vērā ka 2020.gadā EČ nenotika vīrusa izplatības dēl, mainīja
vecuma ierobežojumu visām grupām, uz kurām tāds attiecās, ļaujot spēlētājiem reģistrēties tajās grupās, kurām tie
kvalificējās pēc vecuma iepriekšējā (2020) gadā. Piemēram, ja spēlētājs 2020.gadā pēc vecuma varēja reģistrēties
jauniešu grupā, tad arī šajā gadā viņam ir tādas pašas tiesības, ja viņš to vēlās.

ATLASES NOSACĪJUMI
Visiem LDGF licencētiem Latvijas spēlētājiem ir iespēja pretendēt uz izlasi, izpildot nosacījumus un
savācot visvairāk punktus pēc sekojošiem kritērijiem līdz 15.07.2021., kad tiks fiksēti visu pretendentu
iegūtie punkti.
DALĪBAS NOSACĪJUMI
● Spēlētājiem, kas vēlas pretendēt uz Latvijas valsts izlasi EČ disku golfā, jābūt reģistrētiem kā
PDGA biedriem un jāiegūst biedra reģistrācijas numurs līdz 31.03.2021. PDGA biedra
statusam jābūt aktīvam.
● Spēlētājam līdz 15.07.2021. jāpiedalās vismaz 3 PDGA reitinga C-tier turnīros.
PUNKTU KRITĒRIJI
● Spēlētājs iegūst izlases punktus, piedaloties sekojošās kvalifikācijas sacensībās:
o Latvijas Kausa 1.posms (9Hill, Talsi)
o Latvijas Kausa 2.posms (Riekstukalns, Baldone)
o Latvijas Kausa 3.posms (DGP Ērgļi, Ērgļi)
o Latvijas Čempionāts (9Hill, Talsi)
● Katrā no kvalifikācijas sacensībām maksimāli iegūstamais izlases punktu skaits spēlētājam,
kas uzvarējis savā grupā, ir 10 izlases punkti. Punktu sadalījums pēc iegūtajām vietām ir
sekojošs:
1.v. – 10p
4.v. – 7p.
7.v. – 4p.
10.v. – 1p.
2.v. – 9p.
5.v. – 6p.
8.v. – 3p.
3.v. – 8p.
6.v. – 5p.
9.v. – 2p.

Ja spēlētāju rezultāts kādā no kvalifikācijas sacensībām ir vienāds, tad saskaņā ar LK un LČ
nolikumu 1-3.v. izspēlē nāves maču un noskaidro vietu sadalījumu, bet pārējām vietām līdz 10.
vietai izlases punkti tiek piešķirti pēc iepriekš minētā sadalījuma. Respektīvi, vairāki spēlētāji
var iegūt vienādus izlases punktus, ja viņu rezultāti ir vienādi.
● Ja nenotiek tikai vienas no kvalifikācijas sacensībām valstī noteikto ierobežojumu dēļ, un netiek
atrasti citi risinājumi, piemēram, noorganizējot atsevišķas kvalifikācijas sacensības, tad attiecīgi
samazinās atlases sacensību skaits, nemainot pārējos kritērijus.
● Ja nenotiek nevienas no atlases sacensībām, Latvijas izlasi EČ pārstāv spēlētāji, kas
kvalificējās izlasei pēc 2020. gada atlases kritērijiem.
IZLASES NOSAUKŠANA
LDGF paziņo Latvijas izlases sastāvu 15.07.2020. Izlases noteikšanai tiek sasummēti punkti no 3
kvalifikācijas sacensībām, kurās spēlētājs ieguvis visvairāk punktus. Lielāko punktu summu ieguvušie
spēlētāji (ja ir izpildīts nosacījums par reģistrāciju PDGA), tiek aicināti pārstāvēt Latviju Eiropas
Čempionātā, Čehijā, no 11-14.augustam. Vienādu punktu gadījumā priekšroku saņem spēlētājs, kurš
izcīnījis augstāku vietu Latvijas Čempionātā.
LDGF ATBALSTS
LDGF sedz Latvijas izlases spēlētāju dalības maksu EČ ( 150,- EUR )
PAMATA IZDEVUMI, AR KO JĀRĒĶINĀS IZLASES DALĪBNIEKIEM
-

Transports (kolektīvi)
Dzīvošana (kolektīvi)
Ēšana

+/- 50,- eur
+/-150,- eur
individuāli

PIELIKUMS NR.2.

LATVIJAS KAUSA DISKU GOLFĀ 2021
NOLIKUMS
1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Popularizēt disku golfu.
2. Pulcēt Latvijas disku golfa spēlētājus vienotā sacensību sistēmā.
3. Noskaidrot Latvijas meistarīgākos spēlētājus.
4. Spēlētāju atlase Latvijas izlasei.
2. VADĪBA
1. Sacensības rīko Latvijas Disku golfa federācija (turpmāk tekstā - LDGF).
2. Latvijas Kausu disku golfā vada sacensību sērijas direktors – Reinis
Stalšāns.
3. Katra posma sacensībām LDGF nozīmē atsevišķu sacensību direktoru.
4. Sacensību direktors:
● Fiksē noteikumu, nolikuma un citus pārkāpumus. Piedalās lēmuma par
soda mēra piemērošanu pieņemšanā;
● Apstiprina dalībnieku sastāvu.
3. SACENSĪBU SISTĒMA
1. Latvijas Kauss disku golfā (turpmāk - “Kauss”) sastāv no četrām atsevišķām
vienas dienas sacensībām, kurās dalībnieki cīnās par pēc iespējas labāku
rezultātu, kas nodrošina lielāku iegūstamo punktu skaitu.
2. Kausa kopvērtējumā vērā tiek ņemti katra spēlētāja trīs labākie posmi,
vērtējot pēc iegūtā punktu daudzuma.
3. Kausa kopvērtējuma uzvarētājs kļūst par Latvijas Kausa disku golfā
ieguvēju.
4. Ja kādās no sacensībām pēc visu paredzēto apļu nospēlēšanas pirmo trīs
vietu ieguvēju rezultāti ir vienādi, tad starp spēlētājiem ar vienādu punktu
skaitu tiek izspēlēts “nāves mačs” (lai noskaidrotu labāko, spēlētāji izspēlē
celiņus, līdz atšķirīgs punktu skaits celiņā kādu no spēlētājiem izvirza
vadībā). Grozus, uz kuriem tiks izspēlēts nāves mačs, pirms katrām
sacensībām nosaka sacensību organizētājs.
5. Ja Kausa kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji nav nosakāmi vienāda
rezultāta dēļ (ņemot vērā trīs labākos posmus), tad neizšķirtu izvērtē šādi:
● Uzvar spēlētājs, kuram ir augstāka kādā no posmiem sasniegtā
augstākā vieta. Ja tās ir vienādas, tad – otrā augstākā; ja vienādas –
trešā. Ja top 3 vietas ir vienādas, tad vietu sadalījumu nosaka atbilstoši
zemāk minētajiem nosacījumiem.
● Ja divu vai vairāk spēlētāju starpā ir neizšķirts, tad posmos, kuros
piedalījušies visi spēlētāji, 1 punktu piešķir spēlētājam, kurš ieņēmis
augstāku vietu. Spēlētājs, kurš ieguvis vairāk punktu, ieņem augstāku

vietu. Ja šādi noskaidrojas divi spēlētāji ar vienādu punktu skaitu, tad
izmanto šajā punktā aprakstīto algoritmu šo spēlētāju starpā.
● Ja joprojām ir neizšķirts, tad tiek ņemts vērā ceturtā labākā posma
rezultāts ar nosacījumu, ka visi spēlētāji, kuriem ir vienāds rezultāts, ir
piedalījušies visos četros posmos.
● Ja joprojām ir neizšķirts, spēlē “nāves maču” (sudden death) līdz
pirmajai rezultāta starpībai. Pirmā celiņa spēlētāju secība tiek lozēta,
pārējos celiņus – sāk pamīšus.
● Ja “nāves mačs” nav iespējams, tad vietu sadalījumu nosaka pēc
Latvijas disku golfa reitinga – spēlētājs ar lielāku reitingu ieņem
augstāku vietu.
4. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
1. Sacensību kalendārs:
● 1. posms – 17. aprīlis, “Deviņkalnu Disku golfa parks”, Talsi
● 2. posms – 15. maijs, „Riektukalna disku golfa parks”, Baldones
novads
● 3. posms – 5. jūnijs, “DiscGolfPark Ērgļi”, Ērgļi
● 4. posms – 31. jūlijs, “Disku Golfa Parks Stari”, Staru pagasts,
Gulbenes novads
2. Precīza katra posma programma tiek publicēta LDGF mājas lapā
www.ldgf.lv.
5. DALĪBNIEKI
1. Sacensībās drīkst piedalīties jebkuras valsts pārstāvji, ja tie ir ieguvuši
LDGF spēlētāja licenci, taču ieskaites punktus cīņā par Kausa ieguvēja
titulu saņem tikai Latvijas Republikas pilsoņi, kā arī personas, kas dzīvo
vai ilgstoši (vairāk par 6 mēnešiem) uzturas Latvijā.
2. Ja pieteikušies vairāk kā maksimāli iespējamais spēlētāju skaits, tad
priekšroka tiek dota Latvijas spēlētājiem. Maksimālais dalībnieku skaits
tiek noteikts katram posmam atsevišķi, par to paziņojot pie sacensību
reģistrācijas izsludināšanas.
3. Sacensību dalībnieki ir apstiprinātie spēlētāji, LDGF amatpersonas, kā arī
sacensību organizatoru komanda, ko izveidojis un vada sacensību
direktors.
4. Kausa posmos spēlētāji startē piecās divīzijās:
·
Vīriešu divīzija – vīrieši;
·
Sieviešu divīzija – sievietes;
·
Vīriešu, vecāku par 40 gadiem, divīzija - vīrieši 40+ (spēlētāji, kuri
dzimuši pirms 01.01.1981)
·
MJ15 divīzija - spēlētāji, kuri dzimuši pēc 2005.g. un jaunāki
·
MJ18 divīzija - spēlētāji, kuri dzimuši pēc dzimuši 2003.g. un jaunāki
5. Minimālais spēlētāju skaits divīzijā:
· Ja MJ15 divīzijā uz Kausa posmu nav piereģistrējušies vismaz 5
dalībnieki, tad tie tiek pārnesti uz MJ18 divīziju;

Ja MJ18 divīzijā uz Kausa posmu nav piereģistrējušies vismaz 5
dalībnieki, tad tie atbilstoši dzimumam tiek pārnesti uz vīriešu un
sieviešu divīzijām.

·


6. PUNKTU SISTĒMA
1. Katrā divīzijā punkti tiek piešķirti atsevišķi.
2. Sacensībās, kurās piedalās arī ārzemju sportisti, punktus aprēķina tikai
Kausa kritērijiem atbilstošo dalībnieku starpā.
3. Katrās posmā 1. vieta saņem 100 punktus; 2. – 95; 3. – 91; 4. – 88; 5. –
85.
4. Par sesto un zemāku vietu punktus aprēķina pēc formulas:
Vienas dienas sacensībās: p=85*(n-v+1)n-4
p – iegūstamo punktu daudzums, noapaļots līdz veseliem skaitļiem
n – dalībnieku skaits divīzijā
v – ieņemtā vieta divīzijā (Arī pēdējās vietas ieguvējs saņem punktu(s))
7. SACENSĪBU NOTEIKUMI
1. Sacensības notiek saskaņā ar PDGA noteikumiem.
2. Katra posma formāts var atšķirties, un tas tiks izziņots reizē ar pieteikšanos
katram posmam.
3. Par sacensību noteikumu ievērošanu ir atbildīgs katrs spēlētājs personīgi
(saskaņā ar PDGA noteikumiem). Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savu
veselību un drošību.
4. Katra posma vadību un strīdus situāciju risināšanu uzņemas konkrētā
posma sacensību direktors.
8. PIETEIKŠANĀS
1. Dalība katram posmam jāpiesaka iepriekš vietnē https://discgolfmetrix.com.
2. Pieteikšanās katram Kausa posmam norisinās trīs fāzēs:
● 1.fāze:
○ Vīrieši
DGM reitings > 900, aktīva LDGF spēlētāja
licence, aktīvs PDGA biedra statuss
○ Vīrieši 40+ DGM reitings >850, aktīva LDGF spēlētāja licence,
aktīvs PDGA biedra statuss
○ Sievietes
DGM reitings >800, aktīva LDGF spēlētāja licence,
aktīvs PDGA biedra statuss
○ MJ15 aktīva LDGF spēlētāja licence, DGM reitings > 700
○ MJ18 aktīva LDGF spēlētāja licence, DGM reitings > 830
Pirmā fāze ilgst 4 dienas, un tās laikā reģistrācija ir jāapstiprina, veicot
dalības maksu.
●

2.fāze:


○ Vīrieši
licence
○ Vīrieši 40+
○ Sievietes
○ MJ15
○ MJ18

DGM reitings > 850, aktīva LDGF spēlētāja
DGM reitings >800, aktīva LDGF spēlētāja licence
aktīva LDGF spēlētāja licence
aktīva LDGF spēlētāja licence
aktīva LDGF spēlētāja licence

Otrā fāze ilgst 4 dienas, un tās laikā reģistrācija ir jāapstiprina, veicot
dalības maksu.
●

3.fāze:
○ Trešajā fāzē bez ierobežojumiem var pieteikties visi spēlētāji ar
aktīvu LDGF spēlētāja licenci. Reģistrācija ir jāapstiprina, veicot
dalības maksu līdz reģistrācijas termiņa beigām - 2 dienas pirms
sacensībām.
3. Garantētais vietu skaits divīzijā
● MJ15, MJ18, FPO divīzijās ir 10 garantētās vietas līdz 2. reģistrēšanās
fāzes beigām. Ja sacensībās pieteikušies vairāk spēlētāju nekā
atvēlēto vietu skaits, tad priekšroka tiek dota tiem spēlētājiem, kuri
pieteikušies agrāk.
4. Ja spēlētājs ir pieteicies sacensībām, bet tomēr tajās nepiedalīsies, tad
sava dalība ir jāatsauc ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību sākuma. Ja
dalība tiek atsaukta 3 dienas pirms sacensībām vai agrāk, tad LDGF
atmaksā spēlētāja iemaksāto dalības maksu.


9. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
1. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz sacensību
dalībnieks.
2. Dalības maksa par vienu Kausa posmu ir:
● pieaugušajiem - 15 EUR;
● MJ18 - 10 EUR;
● MJ15 - 5 EUR.
10. STRĪDUS SITUĀCIJU IZSKATĪŠANA
1. Visiem spēlētājiem, kas pieteikušies sacensībām, ir jāievēro sacensību
nolikums, sacensību noteikumi, LDGF Spēlētāja ētikas kodekss un
vispārpieņemtās morāles normas.
2. Strīdus situāciju izskatīšana notiek saskaņā ar Sacensību disciplinārās
komisijas reglamenta noteikumiem.
11. APBALVOŠANA
1. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrās sacensībās katrā divīzijā tiek apbalvoti ar
trofeju.
2. Pirmo trīs vietu ieguvēji kopvērtējumā katrā divīzijā tiek apbalvoti ar trofeju.

12. SAZIŅA
1. Turnīra kontaktpersona ir LDGF valdes loceklis, kas iecelts par atbildīgo
(sacensibas@ldgf.lv), Latvijas Kausa disku golfā direktors.

Pielikums nr.3.

LDGF spēlētāju licencēšanas kārtība
1. LDGF spēlētāja licencēšanas sistēmas mērķis ir uzskaitīt aktīvos disku golfa
spēlētājus Latvijā, kuri vēlas piedalīties disku golfa sacensībās, ko rīko LDGF.
2. LDGF izsniedz spēlētāja licenci jebkuram disku golfa spēlētājam, kas ir Latvijas
iedzīvotājs un izpilda šajā kārtībā noteikto.
3. LDGF licencēšanas sistēma ir elektroniska datu bāze, kas pie spēlētāju reģistrācijas
izsniedz unikālu licences numuru katram reģistrācijas procesu pabeigušam
spēlētājam.
4. LDGF spēlētāja licenci var iegūt, aizpildot licences reģistrācijas anketu LDGF
mājaslapā http://dati.ldgf.lv/.
5. LDGF spēlētāja licences iegūšana ir brīvprātīga.
6. Visiem, kas vēlas iegūt LDGF spēlētāja licenci, ir jāiepazīstas ar šo kārtību.
7. Visi LDGF spēlētāja licences iegūšanai iesniegtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem valstī noteiktajiem
normatīvajiem aktiem.
8. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji apliecina, ka neiebilst pret LDGF
sacensībās iegūtu vizuālo foto, video vai citu veidu materiālu publicēšanu, pat ja tajos
ir redzams vai pieminēts licencētais spēlētājs.
9. LDGF spēlētāja licenci ieguvušie spēlētāji neiebilst pret sacensību protokolu,
rezultātu, starpvērtējumu, kopvērtējumu vai citu sacensību datu publicēšanu ar
spēlētāja vārdu un uzvārdu LDGF interneta mājaslapā, sociālajos tīklos vai drukātos
medijos.
10. LDGF spēlētāja licence var būt aktīva vai neaktīva.
11. Iegūstot LDGF spēlētāja licenci, tā ir aktīva līdz tā kalendārā gada beigām, kurā
licence ir iegūta.
12. Katrā nākamajā kalendārajā gadā LDGF spēlētāja licence ir jāatjauno, tādējādi to
aktivizējot tekošajam kalendārajam gadam. Ja licence netiek atjaunota, tā kļūst
neaktīva.
13. Ja LDGF spēlētāja licence netiek atjaunota, tā ir neaktīva un var tāda palikt, līdz
spēlētājs lūdz dzēst savas licences unikālo numuru un spēlētāja datus no LDGF
licencēšanas sistēmas. Neviens cits spēlētājs atkārtoti nevar iegūt dzēstā spēlētāja
licences numuru.
14. LDGF ir tiesības pieprasīt aktīvu LDGF spēlētāja licenci, apstiprinot spēlētāja
reģistrāciju LDGF rīkotās sacensībās.
15. Visiem spēlētājiem, kam ir aktīva LDGF spēlētāja licence, tiek aprēķināts LDGF
reitings.
16. LDGF spēlētāja licenci bez maksas iegūst spēlētājs, kurš ir LDGF biedra
(https://www.ldgf.lv/par-ldgf/musu-biedri/) kluba biedrs. LDGF spēlētāja licence
jāiegūst katram spēlētājam individuāli.
17. Disku golfa spēlētājs, kurš nav LDGF biedra klubā, maksā par spēlētāja licenci 5EUR
par tekošo kalendāro gadu.
18. Reģistrējoties licencēšanas sistēmā pirmo reizi, LGDF spēlētāja licence tiek iegūta,
kad spēlētājs ir veicis apmaksu par licenci, vai LDGF ir ieguvis apstiprinājumu no
sava biedra par spēlētāja piederību klubam.
19. Atjaunojot spēlētāja licenci tekošajam kalendārajam gadam, spēlētājs licencēšanas
sistēmā apstiprina iepriekš iesniegto datu pareizību vai koriģē datus atbilstoši esošajai
situācijai un aktivizē licenci, veicot licences maksu 5EUR, vai licence tiek aktivizēta
bez maksas, ja spēlētājs ir LDGF biedra klubā, un LDGF biedrs to apstiprina.

20. LDGF spēlētāja licences samaksa tiek veikta uz LDGF norēķinu kontu tajā dienā, kad
spēlētājs reģistrējās licences saņemšanai vai atjauno licenci tekošajam kalendārajam
gadam. Maksājuma pamatojums: Licence, (gads), Vārds Uzvārds. LDGF rekvizīti
pieejami: https://www.ldgf.lv/par-ldgf/kontakti/

Pielikums nr.4.

Latvijas Disku golfa federācijas (LDGF)
ārējo kanālu komunikācijas vadlīnijas un atbildīgie
1. Komunikācijas vadlīnijas
1.1. LDGF valds, turpmāk - Valdes, locekļi ārējā komunikācijā pārstāv kopīgu
viedokli un nostāju, kas sakrīt ar Valdes pozīciju un LDGF interesēm. Valdes locekļu
publiski pausts personīgais viedoklis un skatījums par saturiskiem jautājumiem un situācijām
nav aizliegts.
1.2. Valde solidāri ievēro principu, ka publiskajā komunikācijā ir aizliegta nacionāla,
reliģiska, rasu un cita veida naida kurināšana, kas grautu Valdes vai LDGF publisko tēlu.
1.3. Valdes locekļu un biedru savstarpēji personīgi aizskārumi un apvainojumi ir
nosodāma rīcība.
1.4. Par lēmumiem, kas tiek pieņemti Valdes sēdē un ietekmē LDGF biedrus,
protokolētājs sagatavo un nosūta federācijas biedriem protokolu elektroniski e-pastā 2 (divu)
darba dienu laikā pēc Valdes sēdes.
1.5. Valdes sēžu protokoli jāpublicē LDGF mājaslapā ne vēlāk kā 10 (piecu) darba
dienu laikā pēc Valdes sēdes.
1.6. Valde epizodiski var sagatavot neformāla stila informāciju (biļetenu) par
aktuālajām norisēm, ja uzskata to par nepieciešamu. Šī informācija tiek publicēta LDGF
Facebook lapā kā ieraksts (post) un saite uz šo ierakstu tiek ievietota LDGF mājas lapā
sākumlapas papildslejā.
1.7. Informācija par sacensībām, pasākumiem un jebkura veida notikumiem, kur
ir/tiks iesaistīta LDGF, jāpublicē LDGF mājas lapā un sociālās vietnes Facebook kontā
“Latvijas Disku golfa federācija” ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma.
1.8. Regulāri jāpublicē pārskats par pasākumiem un sacensībām, kurās ir/tiks iesaistīta
LDGF (piemēram, federācijas rīkotās sacensības, sacensības ar federācijas reitingu,
federācijas pārstāvēšana publiskos pasākumos u.t.t.). Šis pārskats var tikt apvienots ar 1.6.
punktā minēto biļetenu.
1.9. LDGF biedru un spēlētāju iesaistei un viedokļu uzklausīšanai regulāri jāveido
aptaujas, kuras tiek izziņotas LDGF Facebook kontā.
1.10. Reizi gadā veidojama aptauja par Valdes darbu un tajā nepieciešamajiem
uzlabojumiem. Aptaujā noskaidrotā informācija un ieteikumi jāņem vērā, plānojot nākošā
gada darbu.

2. Komunikācijas mehānismi un atbildīgie

Kanāls

Pielietojums

Atbildīgais

Pienākumi

info@ldgf.lv

Oficiālā elektroniskā
sarakste

Valdes locekļi

Regulāri sekot līdzi
ienākošajam pastam, sagatavot
un nosūtīt 1 darba dienas laikā.
Atbildi sagatavo Valdes
loceklis, kurš ir kompetents
attiecīgajā jautājumā*.

sacensibas@
ldgf.lv

Ar sacensībām
saistītā sarakste

R. Stalšāns
G. Grundmanis

Regulāri seko līdzi ienākošajam
pastam, sagatavot un nosūtīt 1
darba dienas laikā.
Nepieciešamības gatījumā
konsultējas ar Valdes locekļiem.

Mājas lapa

Aktuālās informācijas
un dokumentācijas
publicēšanai

E.Kurpnieks

Ziņu rakstīšana, rediģēšana un
publicēšana, Valdes sēžu
protokolu publicēšana,
nepieciešamības gadījumā paziņojumu vizuālā dizaina
pasūtīšana

Sacensību informācija Valdes locekļi

Sacensību kalendāra
aktualizēšana, spēlētāju reitingu
izvietošana, turnīru rezultātu
izvietošana

Facebook

Aktuālās informācijas
publicēšana, abpusēja
komunikācija ar
sabiedrību

E.Kurpnieks

Mājas lapas ziņu
pārpublicēšana, Valdes biļetenu
publicēšana

Instagram

Vizuālo informāciju
patērējošās
sabiedrības daļas
iesaiste

n/a

Publicēt vizuāli pievilcīgus
fotomateriālus, kas pozitīvi
popularizē disku golfa sportu un
aktuālos notikumus

* Valdes locekļu kompetence: idejas un tēmas jauna satura veidošanai, jaunu sadaļu izveide
mājas lapā, tehniskā personāla piesaiste mājas lapas pilnveidošanai un uzturēšanai kārtībā,
dizainera piesaiste.

3. Noslēguma noteikumi
3.1. Kārtības kontroli kopumā mājaslapā un sociālajos tīklos nodrošina valdes locekļi
solidāri.
3.2. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā dokumentā, jāsaskaņo ar visiem Valdes locekļiem.
3.3. Par šī kārtības aktualizēšanu ir atbildīgs valdes loceklis.

