LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.10
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2018.gada 24.aprīlī
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone
plkst.18:00 – 19:35
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: J.Cīrulis, V.Berežkovs, L.Pavāre, E.Puriņš, G.Kartuzovs, kā arī R.Mirzojans
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (20.03.2018.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par LR 2018.gada JM “A” grupā rezultātiem (I.Jozepsone).
3. Par LR 2018.gada komandu čempionāta jauniešiem I sabraukuma
rezultātiem (J.Zicāns, I.Jozepsone).
4. Par Kontinentālā Krievijas Galda tenisa federācijas čempionāta IV posma un
kopvērtējuma sacensību rezultātiem un priekšlikumiem nākamajam gadam
(I.Jozepsone).
5. Par izstādi “Atpūta un sports 2018”, 2018.gada 23.-25.martā Ķīpsalā un
aktivitātēm Rīgas 19.vidusskolā, 29.martā / piedalīšanās apkopojums
(L.Pavare).
6. Dalība jauniešu festivālā Ķīpsalā “Urban entertaiment and esports festival”,
26.-27.maijā (L.Pavāre).
7. Dalība Viļānu ielas svētkos 2018.gada 11.maijā (I.Jozepsone).
8. Par Ziemeļvalstu Čempionātu Hāpsalā 25.-27.maijā. Izlašu sastāvu
apstiprināšana. (I.Jozepsone).
9. Par piedalīšanos 2018.gada Eiropas Jaunatnes čempionātā (I.Jozepsone).
10.Par Datu aizsardzības regulu, kas stājas spēkā 2018.gada 25.maijā
(I.Jozepsone).
11.Par LGTF 2018.gada Kopsapulces sasaukšanu, datuma noteikšana
(I.Jozepsone).
12.Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
 Baltais Latvijas TOP 10 Nolikuma apspriešana (J.Cirulis)
 LSFP piešķirto līdzekļu tāmes apstiprināšana.
Par 1.punktu. LGTF Valdes sēdes 2018.gada 20.marta Protokola Nr.9 apstiprināšana.
Protokols visiem izsūtīts iepriekš, labojumi un papildinājumi nav saņemti. Nolēma:
LGTF valdes sēdes 2018.gada 20.marta Protokolu Nr.9 apstiprināt (par – 6, pret – nav,
atturas – nav).

Par 2.punktu. Par LR 2018.gada JM “A” grupā rezultātiem informē I.Jozepsone.
Uzsver ka arī šoreiz laicīgi nav iesniegta informācija publicēšanai mājas lapā. Nolēma:
Informāciju par LR 2018.gada JM “A” grupā rezultātiem pieņemt zināšanai (par –6,
pret –nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. Par LR 2018.gada komandu čempionāta jauniešiem I sabraukuma
rezultātiem informē I.Jozepsone Šoreiz bija mazs komandu skaits vecākā grupā
meitenēm. Pēdējā brīdī dalību atteica dalību Jēkabpils komandas, jo treneris smagā
stāvoklī nokļuva slimnīcā. Nolēma: Pieņemt zināšanai LR 2018.gada komandu
čempionāta jauniešiem I sabraukuma rezultātus (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par Kontinentālā Krievijas Galda tenisa federācijas čempionāta IV
posma un kopvērtējuma sacensību rezultātiem un priekšlikumiem nākamajam gadam
informē I.Jozepsone. Ir priekšlikums pārcelt šo jautājuma izskatīšanu uz nākamo
valdes sēdi, jo Pasaules Čempionāta laikā būs iespēja tikties ar Krievijas federācijas
pārstāvjiem un arī salikt kopā finanses, kas netika vēl izdarīts laika trūkuma dēļ.
Vajadzētu sagaidīt Krievijas reitingu uz 1.maiju un tad varēs saprast mūsu spēlētāju
ieņemtās vietas. Nolēma: Pieņemt zināšanai Kontinentālā Krievijas Galda tenisa
federācijas čempionāta IV posma un kopvērtējuma sacensību rezultātus un pārcelt
priekšlikumu izskatīšanu uz nākamo LGTF valdes sēdi (par – 6, pret – nav, atturas –
nav).
Par 5.punktu. Par izstādi “Atpūta un sports 2018”, 2018.gada 23.-25.martā Ķīpsalā
un aktivitātēm Rīgas 19.vidusskolā, 29.martā informē L.Pavāre. Nolēma: Pieņemt
zināšanai informāciju par izstādi “Atpūta un sports 2018”, 2018.gada 23.-25.martā
Ķīpsalā un aktivitātēm Rīgas 19.vidusskolā, 29.martā (par – 6, pret – nav, atturas –
nav).
Par 6.punktu. Par dalību jauniešu festivālā Ķīpsalā “Urban entertaiment and esports
festival”, 26.-27.maijā informē L.Pavāre. Nolēma: Piedalīties jauniešu festivālā
Ķīpsalā “Urban entertaiment and esports festival”, 26.-27.maijā, atbildīgā Laura Pavāre
(par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Par dalību Viļānu ielas svētkos 2018.gada 11.maijā informē
I.Jozepsone. Nolēma: Arī šogad piedalīties Viļānu ielas svētkos, ko rīko Rīgas
Austrumu vidusskola, lūgt Lauru Pavāri koordinēt dalību šajā pasākumā. (par – 6, pret –
nav, atturas – nav).
Par 8.punktu. Par Ziemeļvalstu Čempionātu Hāpsalā 25.-27.maijā. Par izlašu
sastāviem informē I.Jozepsone. Sieviešu izlasē ir gatavas startēt Sabina Musajeva,
Antra Vīnerte un Baiba Bogdanova. Vīriešu izlasē Artūrs Reinholds, Aleksandrs
Maskaļonoks un Jānis Cīrulis. Dalības maksu sedz LGTF. Nolēma: Apstiprināt izlases
sastāvus Ziemeļvalstu Čempionātam Hāpsalā 25.-27.maijā. Kā delegātu NETU
kongresam izvirzīt E.Puriņu (par – 6, pret – nav, atturas – nav).

Par 9.punktu. Par piedalīšanos 2018.gada Eiropas Jaunatnes Čempionātā informē
I.Jozepsone. Ir nosūtīts iepriekšējais pieteikums dalībai meitenēm juniorēm, meitenēm
kadetēm un zēniem kadetiem. Par meitenēm juniorēm jautājums paliek atklāts. Pēdējais
pieteikumu termiņš 28.maijs. Ja tiek atrasts papildus finansējums tad varam sūtīt visas
trīs komandas. Ar meitenēm kā trenerei būtu jābrauc O.Kartuzovai, bet zēnu trenera
kandidatūra tiek apspriesta. Nolēma: Nodot informāciju potenciāliem izlases
kandidātiem un to treneriem par nepieciešamo finansējumu un izlases sastāvus
apstiprināt nākamā valdes sēdē vai elektroniski. (par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Par 10.punktu. Par Datu aizsardzības regulu, kas stājas spēkā 2018.gada 25.maijā
informē I.Jozepsone. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par Datu aizsardzības
regulu, lūgt ar to iepazīties Robertu Mirzojanu un Leonīdu Faļkenšteinu, lai varētu
ieviest nepieciešamās korekcijas LGTF darbībā un dokumentācijā (par – 6, pret – nav,
atturas – nav).
Par 11.punktu. Par LGTF 2018.gada Kopsapulces sasaukšanu, datuma noteikšana
(I.Jozepsone). Nolēma: LGTF 2018.gada Kopsapulci sasaukt 3.jūnijā plkst.12.00 (par
– 6, pret – nav, atturas – nav).
12. Dažādi
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone).
Nolēma: Apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 6,
pret – nav, atturas – nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2018.gada 3.jūnijā plkst.10.30 (par –6, pret – nav, atturas – nav);
 Baltais Latvijas TOP 10 Nolikuma apspriešana. J.Cīrulis informē par sagatavoto
Nolikumu. Nolēma: apstiprināt sagatavoto Baltais Latvijas TOP 10 Nolikumu un
precizējumus elektroniski apstiprināt elektroniski darba gaitā. Apstiprināt
E.Puriņu par sacensību galveno tiesnesi (par – 6, pret – nav, atturas – nav);
 Sagatavotās tāmes apstiprināšana līdzekļu izlietojumam no LSFP piešķirtajiem
līdzekļiem 11254.00 EUR apmērā ( par – 6, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

