LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.7
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2018.gada 16.janvārī
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.18.05 – 20.10
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: I.Jozepsone, J.Cīrulis, N.Mazjānis, V.Berežkovs, L.Pavāre, E.Puriņš,
G.Kartuzovs, kā arī R.Mirzojans, A.Pesockis (līdz 3.punktam) un K.Svīķis (līdz
3.punktam), A.Ambergs (no 4.punkta)
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējo valdes sēžu (13.11.2017. un 19.12.2017.) protokolu
apstiprināšana (M.Beņuša).
2. Par sacensību vadības sistēmas izveidi (J.Cīrulis).
3. Par LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu "C" grupā rezultātiem
13.01.2017. (G.Kartuzovs).
4. LR 2018.gada individuālā čempionāta Nolikuma apstiprināšana
(I.Jozepsone).
5. LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu "B" grupā (2003.g.dz. un jaunāki)
Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
6. Par kontaktpersonas nozīmēšanu darbam ar IzM – par pasākumiem cīņā pret
manipulācijām ar sporta sacensībām (I.Jozepsone).
7. Par LGTF delegāta izvirzīšanu ITTF kongresam Pasaules komandu
Čempionāta laikā (I.Jozepsone).
8. LGTF budžeta projekta izskatīšana (R.Mirzojans, I.Jozepsone).
9. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 par jauna kolektīvā biedra – GTK Aizkraukle uzņemšanu par LGTF biedru
(N.Mazjānis);
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu. Valdes sēžu (13.11.2017. un 19.12.2017.) protokoli diemžēl vēl nav
sagatavoti. Nolēma: Valdes sēžu protokolus Nr.5 no 13.11.2017 un Nr 6. no 19.12.2017
sagatavot uz nākamo Valdes sēdi, atbildīgā I.Jozepsone (par – 7, pret – nav, atturas –
nav).
Par 2.punktu. Par sacensību vadības sistēmas izveidi informē J.Cīrulis, stādot
priekšā Artūru Pesocki, kurš ir gatavs strādāt pie sistēmas izveides. A.Pesockis informē
par savu darba pieredzi un piebilst, ka var arī izstrādāt pieprasīto sacensību vadības
programmu apmēram 5 mēnešu laikā. Var plānot, ka 1.septembrī varēs sākt strādāt ar
jauno programmu. J.Cīrulis pauž cerību, ka izveidoto programmu varēs vēlāk arī izīrēt.
Informē par jau padarītiem sagatavošanas darbiem. Nolēma: Informāciju pieņemt

zināšanai un lūgt J.Cīrulim sagatavot tehnisko uzdevumu, izsūtot to visiem valdes
locekļiem iepazīšanai (par –7, pret –nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. Par LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu C grupā rezultātiem
informē G.Kartuzovs. Nolēma: Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas LR
2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu C grupā rezultātiem un lūgt G.Kartuzovu ievietot
informāciju mājas lapās (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Nolikumu LR 2018.gada
individuālajam čempionātam. Nolēma: Apstiprināt LR 2018.gada individuālā
čempionāta Nolikumu ar izmaiņām un papildinājumiem. (par – 7, pret – nav, atturas –
nav).
Par 5.punktu I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Nolikumu LR 2018.gada
jaunatnes meistarsacīkstēm "B" grupā (2003.g.dz. un jaunāki) Ir sarunāta sporta zāle
O.Kalpaka daiļamatniecības pamatskolā un sacensības var novadīt viena dienā.
Nolēma: Apstiprināt LR 2018.gada jaunatnes meistarsacīkšu "B" grupā (2003.g.dz. un
jaunāki) sagatavoto Nolikumu ar labojumiem (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. Par kontaktpersonas nozīmēšanu darbam ar IzM par pasākumiem cīņā
pret manipulācijām ar sporta sacensībām Nolēma: Par kontaktpersonas darbam ar IzM
par pasākumiem cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām nozīmēt E.Puriņu un
lūgt viņam laicīgi atbildēt uz IzM vēstuli (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Par LGTF delegāta izvirzīšanu ITTF kongresam Pasaules komandu
Čempionāta laikā. Nolēma: Par LGTF delegātu ITTF kongresam Pasaules komandu
Čempionāta laikā izvirzīt E. Puriņu, ka arī nominēt viņu apbalvošanai ar ITTF Merit
Award (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu LGTF budžeta projekta izskatīšana. Nolēma: Atlikt LGTF 2018.gada
budžeta projekta apspriešanu uz nākamo Valdes sēdi (par – 7, pret – nav, atturas – nav)
9. Dažādi
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone).
Nolēma: Apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 7,
pret – nav, atturas – nav);
 par jauna kolektīvā biedra – GTK Aizkraukle uzņemšanu par LGTF biedru
Nolēma: Uzņemt GTK Aizkraukle par LGTF biedru (par – 7, pret – nav, atturas
– nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2018.gada 20.februārī plkst.18.00 (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

