LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.6.
Rīgā, Rīgas 37. vidusskola
Čiekurkalna 1.līnija 23b
2017.gada 19.decembrī
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.18:00 – 21:30
Sekretāre: I.Jozepsone
Piedalās: J.Cīrulis, N.Mazjānis, V.Berežkovs, L.Pavāre, kā arī R.Mirzojans,
J.Lesničenoks
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (13.11.2017.) protokola apstiprināšana
(I.Jozepsone).
2. Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta II posma rezultātiem,
Aizkrauklē, 09.-10.12.2017. (N.Mazjānis). Sacensību vadības kvalitātes
uzlabošana (J.Lesničenoks).
3. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību III kārtas rezultātiem (I.Jozepsone, J.Zicāns).
4. Nolikuma apstiprināšana LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkstēm "C"
grupā, 13.-14.01.2017. (I.Jozepsone);
5. LGTF budžeta projekta izskatīšana (R.Mirzojans, I.Jozepsone).
6. Par izmaiņām Nolikumā Par spēlētāju pārejām no viena Latvijas Galda
tenisa federācijas kolektīvā biedra uz citu, LGTF biedru naudas nomaksas
kārtību un spēlētāju licencēm (J.Cīrulis).
7. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 par pilnvaras piešķiršanu E.Puriņam lūgumu par sportistu atbrīvojumu no
darba un/vai mācībām parakstīšanai (I.Jozepsone);
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu. Valdes sēdes 13.11.2017. protokols diemžēl vēl nav sagatavots.
Nolēma: Valdes sēžu protokolu Nr.5 no 13.11.2017. sagatavot uz nākamo Valdes sēdi,
atbildīgā I.Jozepsone (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta II posma
rezultātiem, Aizkrauklē, 09.-10.12.2017., informē N.Mazjānis. Sacensības aizvadītas,
zāle ir atbilstoša, turpmāk ir cerības atvērt Aizkrauklē galda tenisa klubu. J.Lesničenoks
iepazīstina ar sacensību vadības kvalitātes uzlabošanas ieteikumiem. Nolēma: Pieņemt
zināšanai informāciju par LR 2017./2018.gadu sezonas komandu čempionāta II posma
rezultātiem, Aizkrauklē, 09.-10.12.2017. (par –5, pret –nav, atturas – nav). Lūgt Jānim
Lesničenokam izstrādāt sacensību vadības kvalitātes kritērijus izskatīšanai un
apstiprināšanai LGTF valdē (par –5, pret –nav, atturas – nav).

Par 3.punktu. Par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību III kārtas rezultātiem informē I.Jozepsone un J.Zicāns. Nolēma: Pieņemt
zināšanai informāciju par Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa
izcīņas sacensību III kārtas rezultātiem (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Nolikumu LR 2018.gada
jaunatnes meistarsacīkstēm "C" grupā, 13.-14.01.2018. Nolēma: Apstiprināt LR
2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu "C" grupā, 13.-14.01.2018. Nolikumu (par – 5, pret
– nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. R.Mirzojans iepazīstina ar sagatavoto LGTF budžeta ieņēmumu daļu
2018.gadam. Nolēma: Nolēma informāciju pieņemt zināšanai, lūgt LGTF valdes
locekļus līdz nākamai LGTF valdes sēdei sagatavot un iesniegt savus priekšlikumus
budžeta izdevumu daļai (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. J.Cīrulis iepazīstina ar sagatavotajām izmaiņām Nolikumā Par spēlētāju
pārejām no viena Latvijas Galda tenisa federācijas kolektīvā biedra uz citu, LGTF
biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm Nolēma: Apstiprināt Nolikuma
Par spēlētāju pārejām no viena Latvijas Galda tenisa federācijas kolektīvā biedra uz
citu, LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm jauno redakciju
nosakot 10.00 EUR vienotās licences cenu gadam (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
7. Dažādi
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone).
Nolēma: Apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 5,
pret – nav, atturas – nav);
 par pilnvaras piešķiršanu E.Puriņam lūgumu par sportistu un treneru atbrīvojumu
no darba un/vai mācībām parakstīšanai. Nolēma: Pilnvarot E.Puriņu parakstīt
sportistu un treneru atbrīvojumus no darba un/vai mācībām (par – 5, pret – nav,
atturas – nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2018.gada 16.janvārī plkst.18.00 (par – 5, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

I.Jozepsone

