LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
2018.gada Kopsapulces protokols.
Kopsapulci sasauca:

LGTF valde

Par Kopsapulci rakstiski paziņots

2018.gada 15.maijā

Rīgā, Grostonas ielā 6b

2018.gada 3.jūnijā

Sēdes vadītājs: Egils Puriņš

plkst.12:10 – 13.45

Sekretāre: Māra Beņuša
Piedalās: Ina Jozepsone (LGTF Prezidente un ģenerālsekretāre, Jēkabpils sporta skola),
Leonīds Faļkenšteins (viceprezidents), Jānis Cīrulis (viceprezidents, GTK Namejs, Tukuma
GTK) Egils Puriņš (LGTF valdes loceklis), Nauris Mazjānis (valdes loceklis, GTK
Birzgale un GTK Aizkraukle) Jānis.Zicāns (valdes loceklis), Genādijs Kartuzovs (Latvijas
Universitāte), Olga Kartuzova (Rīgas 3.BJSS),Aivars Burģis (SIA „Ezermala 1), Boriss
Kogans (Biedrība “RTU sports”), Andris Balbieris (Senioru sporta biedrība Jūrmala), Artis
Golubovs, (GTK Aloja), Aleksandrs Šutka (Bauskas novada BJSS), Egmonts Cildermanis
(Iecavas novada sporta skola Dartija) Vadims Berežkovs (Salaspils galda tenisa klubs,
biedrība), Lidija Kalniņa (Rīgas 22.vidusskola), Guntis Šēnhofs (Basketbola akadēmija
Rīga), Aivars Rudzroga (Skrundas novada pašvaldība), Māris Freibergs(Liepājas
Kompleksā sporta skola),Vilis Krievs (Līvānu novada dome), Viktorija Majorova (Biedrība
RTU Sports),Aldona Homiča (Jēkabpils sporta skola),Ainārs Eņģelis (Vecumnieku novada
Domes sporta skola)( no 3.punkta), Daiga Gabrūna (Liepājas rajona SS), Bruno Losāns –
no 3.punkta ( Rebirs sports, Rēzeknes novada pašvaldības BJSS, Rēzeknes pilsētas domes
Sporta pārvaldes BJSS),Nauris Karelis( GTK Jelgava) Ervīins Svīķis (GTK Flo-te), Artūrs
Reinholds (V.Zozuļas olimpiskais klubs) Daniels Kogans, Roberts Mirzojans, Aksels
Ambergs
Darba kārtībā:
1. LGTF 2017.gada 11.jūnija Kopsapulces protokola apstiprināšana.
2. LGTF prezidenta, viceprezidentu un revīzijas komisijas ziņojumi par LGTF
2017.gada darbības rezultātiem un to apspriešana.
3. LGTF 2017.gada pārskata apstiprināšana.
4. Par izmaiņām LGTF Statūtos un LGTF biedru naudas apmēru.
5. Dažādi
I.Jozepsone informē, ka LGTF ir 48 kolektīvie biedri, ieradušies ir 27 kolektīvu
pārstāvji, līdz ar to kopsapulce ir lemttiesīga. Priekšlikums ir balsot par darba kārtību, kas
visiem ir izsūtīta, kā arī, balsojot sapulces vadīšanu uzticēt LGTF Prezidentei I.Jozepsonei
Nolēma:
• apstiprināt darba kārtību (par – 27, pret – nav, atturas – nav);
• par sapulces vadītāju iecelt I.Jozepsoni (par –27, pret – nav, atturas – nav).
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I.Jozepsone ziņo, ka visiem ir izsūtīts iepriekšējā gada kopsapulces protokols un
nekādi papildinājumi vai labojumi nav saņemti. Ierosina apstiprināt LGTF 2017.gada
11.jūnija Kopsapulces protokolu.
Nolēma apstiprināt LGTF 2017.gada11. jūnija Kopsapulces protokolu (par – 26,
pret – nav, atturas – 1 ).
Par 2.punktu.
I.Jozepsones atskaite par 2017. gadu: Šis bija mans pirmais gads Prezidentes
amatā. Viss kas notiek katru gadu notika arī šajā gadā. No 1. marta ir noslēgts jauns
sponsorāšanas līgums un oficiālais sponsors būs firma STAG viss ir izstrādāts pēc mūsu
dizaina Kontrakts ir noslēgts uz 4 gadiem. Katru gadu saņemsim inventāru un katru gadu
12 STAG galdus. Forma ir izstrādāta pēc mūsu pieprasītā dizaina, krekls ir mūsu krāsās
Zeķes visai izlasei būs melnā krāsā. Pagājušogad mūsu izlases ir piedalījušās Krievijas
kontinentālās līgas čempionātā. Varējām piedalīties tajās bez dalības maksām, tāpat atrada
mums sponsorus arī šeit uz vietas vienu ostas kompāniju. Nākamgad varēsim tur piedalīties
atkal. Zēniem ir piedalījušies vairāki cilvēki un esam iekļauti Krievijas galda tenisa
reitingos. Vīriešu izlases spēlēja Čeboksāros un sievietes Orenburgā. Tā mums skaitās
klubu izlase. Centīsimies turpināt piedalīties arī nākamgad. Uz 2016.gada 31.decembri bija
33 treneri, uz 2017. gada 31. decembri jau ir 41. treneris. Skaits tikai palielinās, Tas droši
vien cerams ka pāruags arī sportiskā rezultātā. Man bija tikšanās ar Ķīnas vēstniecības
pārstāvjiem un ir panākta vienošanās, ka tiks rīkots seminārs Ķīnā un no mūsu puses tur
varēs piedalīties 7 spēlētāji un 1 treneris. Ceļa izdevumus sedz Ķīna un vīzas arī mums būs
par brīvu. . Nākamgad sola no Ķīnas puses sūtīt vienu treneri, kas šeit strādās pusgadu.
Rīgas domes kausa izcīņā piedalījas rekordliels skaits ārzemju spēlētāji(13 valstis) bija liels
atbalstītāju skaits un visi bija apmierināti ar organizāciju. Rīgā bija izvietoti lieli baneri par
šīm sacensībām. LR komandu čempionāts ir pavadīts labā līmenī. Turpināsim arī nākamgad
un centīsimies noturēt labu līmeni. Par ko gribu izteikt paldies N.Mazj’anim Notiek visu
vecumu grupu jaunatnes čempionāti, veterānu čempionāti un individuālais čempionāts Viss
pārējais notiek kā parasti gan individālie, gan komandu čempionāti. Mārtiņš Ribakovs kārto
eksāmenu uz starptautisko trenera kategoriju.
J.Cīrulis informē, ka viņa galvenais uzdevums šajā gadā man bija reitinga
programmas pilnveidošana un rezultātu ielikšana, labošana utt. Tiek strādāts pie sacensību
vadības programmas izstrādes. Uzņēmos sakārtot un pilnveidot visus papīra darbus dodot
iespēju pēc iespējas vairāk darīt tikai e-vidē. Esmu palīdzējis arī komandu čempionāta
vadīšanā. Jācenšas vēl vairāk uzlabot un pilnveidot mājas lapu un jāizvairās no iespējām
kļūdīties. Esam izveidojuši LGTF lapu Feisbukā un tagad katrs var ātri ievietot informāciju.
Aicinām sekot šai lapai un ātri saņemt tekošo informāciju. V. Krievs jautā par to kāpēc
rezultāti nav operatīvi reizēm redzami pie rezultātiem.
L.Faļkenšteins informē par savu galveno uzdevumu strādāt ar iepriekšējiem un
tagadējiem sponsoriem, kas prasa ļoti daudz laiks. Darbs ar STAG notiek ar indiešiem, tas
ir diezgan sarežģīti, jo mentalitātes ir stipri atšķirīgas. Izdevās noslēgt līgumu ar jaunu
sponsoru Rīgas domes kausa izcīņai ar firmu EDEN. Cerēsim, ka viņi kļūs par mūsu
patstāvīgajiem sponsoriem.
E,Puriņš informē par darbu starptautiskajā lauciņā. Šogad pasaules komandu
čempionātā Latvija nestartēja, jo neiekļuvām paredzētajā skaitā. Mēs nespēlējām arī
Eiropas komandu čempionātu. Tātad nākamgad komandu čempionātā varbūt varēsim
startēt zemākajā līgā. Šogad startēs arī abas kadetu komandas. Ar 2020. gadu pasaules
čempionātā tiks 72 komandas. Vai mēs tur būsim – to ir grūti prognozēt. Ir izmaiņas
Ziemeļvalstu čempionāta prezidentūrā. Tagad divus gadus tos prezidentēs Dānija.
Nākamgad mums ir piešķirts Ziemeļvalstu jaunatnes čempionāts, kas parasti notika un arī
šogad jūnijā notiks Igaunijā. Ziemeļvalstu čempionāts 2020 gadā būs Lietuvā, bet 2022.
gadā tas būs jārīko mums. Ina ir ITTF veterānu komisijas locekle, un es esmu ITTF galda
tenisa noteikumu komitejas loceklis. I.Jozepsone informē ,ka 2020. gadā pie mums notiks
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Ziemeļvalstu veterānu čempionāts. Un informē, ka ir ievēlēta Pasaules veterānu čempionāta
orgkomitejā, kas šogad notiks Lasvegasā.
I.Jozepsone: informē, ka visiem izsūtīts Revīzijas komisijas ziņojums
Nolēma: Apstiprināt prezidentes ,viceprezidentu, un revīzijas komisijas ziņojumus
par LGTF 2017.gada darbības rezultātiem un pieņemt tos zināšanai (par – 30, pret – nav,
atturas – nav).
Par 3.punktu.
I.Jozepsone: visiem ir izsūtīts LGTF 2017.gada darbības pārskats. Sagatavota
bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu pārskats. Ir atspoguļoti visi ieņēmumi
un izdevumi . Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu klātesošos apstiprināt
LGTF darbības pārskatu.
Nolēma: LGTF 2017.gada pārskatu apstiprināt (par – 30, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu.
I.Josepsone informē, ka biedru naudas nav paredzēts mainīt ,tāpat kā nav paredzētas
izmaiņas Statūtos
Dažādi
E.Svīķis uzteic komandu čempionāta veiksmīgo norisi, bet ir daži iebildumi Nolikumam.
Nolikums parādījās dikti novēloti. Nedēļu pirms sacensībām pēkšņi parādās izmaiņas
Nolikumā, kas manuprāt nav pieņemami. Pēkšņi tiek pieņemts lēmums par papildus
spēlētājiem Tāpat būtu jāievēro princips par kolektīvajiem biedriem. Jautājums par Līgas
spēcīgāko spēlētāju nav definēts, to nav tik vienkārši noteikt, jo tiklīdz piedalās spēlētāji no
ārzemēm tad šis princips ne vienmēr ir saprotams. Kā var noteikt līgas spēcīgāko
spēlētāju???? Tas ir jauns termins. Visus šos jautājumus vajadzētu precīzi atrunāt sacensību
Nolikumā Tāpat Nolikumā jāatrunā izspēļu kārtība. Nav Nolikumā ierakstīts, ka licences
jāiegādājas arī ārzemju spēlētājiem. J.Cīrulis komentā, ka katram spēlētājam ir savs punktu
skaits un kuram tas ir lielāks tas ir spēcīgākais spēlētājs. E.Svīķis jautā par terminu, ka
tiklīdz piesaistam komandā ārzemniekus, uzreiz nav skaidrs kā var ārzemju spēlētājam
noteikt cik viņš būs spēcīgs Latvijas komandu starpā. Es pastāvu uz to, lai visi termini būtu
skaidri atrunāti Nolikumā, lai sezonas sākumā to visi varētu saprast. Kāpēc Nolikumā nevar
ierakstīt kāda būs izspēļu kārtība play-offā. Tam ir jābūt sezonas sākumā. Šogad spēlēšana
notika ar dažādām bumbiņām dažādās līgās. I.Jozepsone informē, ka STAG mums
bumbiņas nedos. E.Svīķis pastāv uz to, ka visiem vajadzētu spēlēt ar vienādām bumbiņām.
J.Cīrulis atbild par jautājumu par ārzemju spēlētājiem un kāpēc tika pieņemts pēdējā brīža
lēmums par papildus spēlētājiem dažas dienas pirms sacensībām. I.Jozepsone aicina
E.Svīķi padomāt par dalību komandu čempionāta organizēšanā. E.Svīķis informē ka sakarā
ar aizņemtību tas nebūs iespējams.
N.Mazjānis. Man šī bija pirmā sezona. Bija daudz misēkļu un tagad ir iegūta zināma
pieredze, kas ļaus nākamgad visu veikt kvalitatīvāk. Saskāros ar daudziem
organizatoriskiem jautājumiem, ko arī centīšos nākamgad ņemt vērā. Ir jāsaprot visas
izmaksas un tām jābūt atspoguļotam mājas lapā. Pēc termiņa beigām ēl zvana pieteikt
aizmirstos u.c. spēlētājus. Individuāli es visus lēmumus pieņēmu tikai ar Valdes atbalstu.
Nākamgad Nolikums tiks izsūtīts laicīgi. Iesaku laicīgi sūtīt pieteikumus uz lgtf mājas lapu
Pēc pieteikuma termiņa beigām iesniegumi vairs netiks pieņemti.. Līmenis ir ļoti audzis
augstākajai līgai. Spēles bija skatāmas, tika arī organizētas tiešraides. Pirkt papildus
spēlētājus vajadzētu atļaut tikai augstākajā līgā. Par to mēs lemsim sezonas sākumā un
atrunāsim Nolikumā. Polemika ar E.Svīķi, N.Mazjāni un J.Cīruli par komandu
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čempionāta komandu pieteikšanas kārtību nākamajai sezonai un atsevišķu tālāko rezervistu
pieteikšanu un spēlētāju pārejām no kluba uz klubu B.Losāns uzsver, ka aktuāls ir
jautājums par turnīra ilgumu 10-12 stundu garumā. A.Burģis jautā kāpēc nedrīkst
piesaistīt spēlētājus zemākām līgām no augstākās līgas. N.Mazjānis es neuskatu, ka tautas
līgā ir jāatļauj pirkt spēlētājus, jo tas samazinās spēļu intrigu. Izspēļu kārtība nākamgad tiks
mainīta un ir priekšlikums turnīru taisīt 5 sabraukumos. Un play-off notiks atsevišķi.
Gaidīšu no Jums priekšlikumus kā organizēt labāk spēļu kārtību. Par bumbiņām man arī ir
priekšlikums pāriet uz Netahu bumbiņām. I.Jozepsone rosina visus priekšlikumus sūtīt
Valdei regulāri, nevis sagaidīt Kopsapulcē un tad par to aizmirst. A.Isajevs jautā par izlases
sastādīšanas principiem un fiziskajiem normatīviem. I.Jozepsone skaidro , ka visus
normatīvu skaitļus L.Pavāre ir pārbaudījusi uz saviem GTK Laimīte bērniem Tāpat es
ierosinu atjaunot treneru Padomi un ja tāda būs , tad Valde ņems vērā visus jūsu
priekšlikumus. Lūdzu trenerus sanākt kopā un izvēlēties priekšsēdētāju un tad pašiem lemt
par izlases sastāviem. Izveidojiet savu grupu soc. tīklos un sazinieties, konsultējieties un
lemjiet. Bez normatīviem ir arī kritēriji. N.Mazjānis informē, ka komandu čempionāta
posmu datumi tuvākajā laikā tiks darīti zināmi. Tāpat tika sarīkots treneru seminārs un
turpmāk ir arī ir paredzēts rīkot treneru seminārus vairākas reizes gadā, kur visi treneri
varēs pārrunāt visus ar izlasēm un trenēšanu saistītos jautājumus. A.Balbieris rosina, ka
vajadzētu izveidot dubultspēļu grupas no 40 – 60 gadiem un nākamās. I.Jozepsone iebilst,
ka diemžēl trūkst spēlētāju lai izveidotu atsevišķu 80 gadīgu grupu. Vēl ir diskusija par
privāto e-pastu savietošanu ar LGTF e-pastu un lūgums visiem sūtīt savus e-pastus uz
LGTF adresi.
I.Jozepsone : Ja vairāk jautājumu nav , tad paldies visiem un uz tikšanos nākamgad.
Sēdes vadītājs:

Ina Jozepsone

Protokolēja:

Māra Beņuša
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