LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.8
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2018.gada 20.februārī
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.18.05 – 19.40
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: I.Jozepsone, J.Cīrulis, N.Mazjānis, L.Pavāre, J.Zicāns, L.Faļkenšteins,
E.Puriņš, kā arī R.Mirzojans.
Darba kārtība:
1. LGTF iepriekšējo valdes sēžu (13.11.2017., 19.12.2017. un 16.01.2018.)
protokolu apstiprināšana (M.Beņuša).
2. Par LR 2018.gada individuālā čempionāta priekšsacīkšu rezultātiem
(J.Cīrulis) un finālposma izcīņas kārtības apstiprināšana (E.Puriņš).
3. LGTF delegātu apstiprināšana LOK 2018.gada Ģenerālai Asamblejai
23.03.2018. (I.Jozepsone).
4. LGTF budžeta projekta izskatīšana. Valsts budžeta dotācijas Federācijā
nodarbināto Treneru darba samaksai sadales tāmes apstiprināšana. LGTF
debitoru parādu saraksts uz 31.12.2017. (R.Mirzojans, I.Jozepsone).
5. Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 par sacensību vadības sistēmas izveidi (L.Pavāre).
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).
Par 1.punktu. Valdes sēžu (13.11.2017., 19.12.2017. un 16.01.2018.) protokoli
visiem izsūtīti. Nolēma: Valdes sēžu protokolus Nr.5 no 13.11.2017., Nr.6 no
19.12.2017. un Nr.7 no 16.01.2018. apstiprināt (par – 7, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. Par LR 2018.gada individuālā čempionāta priekšsacīkšu rezultātiem
informē J.Cīrulis. E.Puriņš: ir priekšlikums finālposma izlozes kārtību atstāt tādu, kā
pagājušā gada čempionātā. Nolēma: Informāciju par LR 2018.gada individuālā
čempionāta priekšsacīkšu rezultātiem pieņemt zināšanai (par –7, pret –nav, atturas –
nav) un apstiprināt piedāvāto finālposma izlozes kārtību (par –7, pret –nav, atturas –
nav).
Par 3.punktu. LGTF delegātu apstiprināšanu LOK 2018.gada Ģenerālai Asamblejai
23.03.2018. I.Jozepsone iesaka izvirzīt par delegātiem sevi un E.Puriņu. Nolēma: Par
LGTF delegātiem LOK 2018.gada Ģenerālai Asamblejai 23.03.2018. izvirzīt
I.Jozepsoni un E.Puriņu (par – 7, pret – nav, atturas – nav).

Par 4.punktu. Par LGTF budžeta projektu, Valsts budžeta dotācijām un Federācijā
nodarbināto Treneru darba samaksai sadales tāmēm informē R.Mirzojans un
I.Jozepsone. I.Jozepsone rosina treneru darba samaksas jautājumu atstāt uz gada beigām
(novembri, decembri), kad būs redzams katra trenera ieguldījums. Aktuāls ir treneru
jautājums, kas saistīts ar mazo bērnu apmācību. R.Mirzojans iepazīstina ar LGTF
debitoru parādu sarakstu uz 31.12.2017. Nolēma: Apstiprināt LR 2018.gada LGTF
budžetu pirmajā lasījumā un treneru darba samaksas tāmi ar izmaiņām un uzdot
N.Mazjānim sagatavot pieteikumu ITTF treneru apmācībai (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 sacensību vadības sistēmas izveidi informē L.Pavāre. Nolēma: Pieņemt
informāciju zināšanai un J.Cīrulim kontaktēties ar G.Pavāru informācijas
apmaiņai un tālākas sadarbības koordinācijai (par – 7, pret – nav, atturas – nav);
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2018.gada 20.martā plkst.18.00 (par –7, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

