LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.15
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2018.gada 27.novembrī
Sēdes vadītāja: I.Jozepsone
plkst.18:10 – 19.50
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: N.Mazjānis V.Berežkovs, E.Puriņš, G.Kartuzovs, kā arī R.Mirzojans.
Darba kārtība:

8.
9.

LGTF iepriekšējās valdes sēdes (16.10.2018.) protokola apstiprināšana (M.Beņuša).
Par sadarbību ar ETPA un treniņnometni ar treneri Romānu Plese (I.Jozepsone).
Par LRJM 3.-4.11.2018., Salaspilī, rezultātiem (I.Jozepsone).
Par Latvijas 2018.gada 18.atklātā veterānu čempionāta galda tenisā, 24.-25.11.2018.,
rezultātiem (I.Jozepsone).
Par LR jaunatnes izlases startu Estonian Junior & Cadet Open sacensībās 9.-11.11.2018.
Hāpsalā (I.Jozepsone).
Par piedalīšanos pasākumā “Sarauj-2018” 2018.gada 24.novembrī (I.Jozepsone).
Par 2018.-2019.gadu spēļu sezonas LRKČ II posmu 1.-2.12.2018., Jēkabpilī un
priekšlikumi turpmākajai sacensību norisei (N.Mazjānis).
Par dotācijas treneru darba samaksai sadali (I.Jozepsone).
Dažādi:

•
•
•

LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
Par LRJO 2019.gada sacensībām (G.Kartuzovs, I.Jozepsone);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Par 1.punktu.
LGTF Valdes sēdes 2018.gada 16.oktobra Protokola Nr.14 apstiprināšana.
Protokols visiem izsūtīts iepriekš, labojumi un papildinājumi nav saņemti. Nolēma: LGTF valdes
sēdes 2018.gada 16.oktobra Protokolu Nr.14 apstiprināt (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par sadarbību ar ETPA un treniņnometni Salaspilī, 22.-26.10.2018. ar treneri Romānu
Plese informē I.Jozepsone. Ir parakstīts sadarbības līgums ar ETPA un saņemts finansējums
2018.gadam atbilstoši līgumam. Varējām izmantot arī trenera Romāna Plese pakalpojumus
treniņnometnes laikā. Nākamā nometne ir paredzēta 09.-16.03.2019. un arī pirms Eiropas Jaunatnes
Čempionāta. Saņemts arī prasītais atbalsts no ETTU treneru semināra sarīkošanai 1.-3.02.2019.
Salaspilī. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par sadarbību ar ETTA, ETTU un treniņnometnēm
ar treneri Romānu Plese (par –5, pret–nav, atturas – nav).
Par 3.punktu Par LRJM 3.-4.11.2018., Salaspilī, rezultātiem informē I.Jozepsone. Sacensības nācās
pārcelt uz Salaspili, jo Iecavā nebija apkures. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LRJM 3.4.11.2018., Salaspilī, (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par Latvijas 2018.gada 18.atklātā veterānu čempionāta galda tenisā, 24.-25.11.2018.,
rezultātiem informē I.Jozepsone. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju Par Latvijas 2018.gada
18.atklātā veterānu čempionāta galda tenisā, 24.-25.11.2018., rezultātiem (par –5, pret –nav, atturas –
nav).
Par 5.punktu. Par LR jaunatnes izlases startu Estonian Junior & Cadet Open sacensībās 9.11.11.2018. Hāpsalā informē I.Jozepsone. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par LR jaunatnes
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izlases startu Estonian Junior & Cadet Open sacensībās 9.-11.11.2018. Hāpsalā (par –5, pret – nav,
atturas – nav).
Par 6.punktu. Par piedalīšanos pasākumā “Sarauj-2018” 2018.gada 24.novembrī informē
I.Jozepsone. Ir saņemta arī informācija no pasākuma rīkotāja – Romāna Blumentāla. Nolēma:
Pieņemt zināšanai informāciju par piedalīšanos pasākumā “Sarauj-2018” 2018.gada 24.novembrī (par
–5, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu Par 2018.-2019.gadu spēļu sezonas LRKČ II posmu 1.-2.12.2018., Jēkabpilī un
priekšlikumi turpmākajai sacensību norisei informē N.Mazjānis. Nolēma: Pieņemt zināšanai
informāciju. Veikt izmaiņas sacensību grafikā sacensību posmos 23.-24.03.2019. un 11.-12.05.2019.
samainot vietām spēlējošās minētajās dienās līgas. (par – 5, pret – nav, atturas – nav).
Par 8. punktu. Par dotācijas treneru darba samaksai sadali ir priekšlikums I.Jozepsonei. Nolēma:
Izmaksāt 100.00 EUR pēc nodokļu nomaksas no piešķirtās dotācijas sekojošiem treneriem:
B.Bogdanova, N.Mazjānis, L.Pavāre, A.Isajevs, K.Jahontovs, A.Vīnerte, atlikušo summu sadalot starp
O.Kartuzovu un V.Berežkovu. Atzīmēt A.Reinholda, K.Siljāņa, J.Cīruļa, R.Burģa un V.Tolkačeva
ieguldījumu LGTF darbā, mudinot tos iegūt/atjaunot treneru sertifikātus (par – 5, pret – nav, atturas –
nav).
10. Dažādi
• LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām. Nolēma: apstiprināt LGTF
sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 5, pret – nav, atturas – nav);
• Par LRJO 2019.gada sacensībām informē G.Kartuzovs un I.Jozepsone. Nolēma: Informāciju
par LRJO pieņemt zināšanai. Lūgt E.Puriņu noskaidrot informāciju par Baltijas Jūras jaunatnes
spēlēm (par – 5, pret – nav, atturas – nav);
• Par treneru semināru informē 24.11.2018. informē I.Jozepsone. Nolēma: informāciju par
semināru pieņemt zināšanai (par – 5, pret – nav, atturas – nav);
• Par sacensību reitinga koeficienta paaugstināšanas procedūras izstrādi. Nolēma: Jautājumu no
LGTF valdes sēdes 16.10.2018. par sacensību reitinga koeficienta paaugstināšanas procedūras
izstrādi pārcelt uz nākamo valdes sēdi (par – 5, pret – nav, atturas – nav);
• par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi sasaukt
2018.gada plkst.18.00 (par –5, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša
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