LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
2017.gada Kopsapulces protokols.
Kopsapulci sasauca:

LGTF valde

Par Kopsapulci rakstiski paziņots

2017.gada 26.aprīlī

Rīgā, Grostonas ielā 6b

2016.gada 11.jūnijā

Sēdes vadītājs: Egils Puriņš

plkst.13:10– 15:05

Sekretāre: Māra Beņuša
Piedalās: Ina Jozepsone (LGTF ģenerālsekretāre, Rīgas 37.vidusskola), Egils Puriņš
(LGTF viceprezidents), Māris Ķuda (LGTF viceprezidents), Aivars Burģis (SIA „Ezermala
1”, Nīcas novada attīstības biedrība), Boriss Kogans (Biedrība “RTU sports”), Jānis Cīrulis
(GTK Namejs), Andris Balbieris (Senioru sporta biedrība Jūrmala), Genādijs Kartuzovs
(Latvijas Universitāte), Olga Kartuzova (Rīgas 3.BJSS), Modris Indriksons (Bauskas
novada BJSS, Bauskas novada SC „Mēmele”), Artūrs Bauska (V.Zozuļas olimpiskais
klubs), Artis Golubovs, no 2.punkta (GTK Aloja), Ervins Svīķis, no 2.punkta (Sporta klubs
“Flo-te”), Laura Pavāre (RD JKSD Bērnu jauniešu centrs „Laimīte”), Rasma Freiberga
(Liepājas Kompleksā sporta skola), Ainārs Eņģelis (Vecumnieku novada domes sporta
skola), Vadims Berežkovs (Salaspils galda tenisa klubs, biedrība), Jurijs Glotovs (Jēkabpils
Sporta centrs, Jēkabpils sporta skola), Mārīte Vilcāne (Līvānu novada dome), Kirils
Jahontovs (GTK Baltais), Leonīds Temjaševs (Biedrība “Galda tenisa klubs Hercogs”,
Kuldīgas novada Sporta skola), Baiba Gāga (Iecavas novada sporta skola “Dartija”), Guntis
Krivods (SIA Avotiņi), Lidija Kalniņa (Rīgas 22.vidusskola), Gunārs Jēkabsons (OVIO,
SIA), Andrejs Šlikovs (A-73), Alise Ansone (Liepājas rajona Sporta Skola), Voldemārs
Limans (Preiļu novada Bērnu jauniešu sporta skola), Jānis Mauriņš (Jauniešu atbalsta
biedrība “EXPLO”), Māris Priede (Talsu sporta nams), Nauris Karelis (GTK JELGAVA),
Nauris Mazjānis (GTK BIRZGALE), Guntis Šēnhofs (Basketbola akadēmija Rīga), Aivars
Rudzroga (Skrundas novada pašvaldība), Māris Freibergs, Roberts Mirzojans, Aksels
Ambergs, Aleksandrs Šutka, Jānis.Zicāns.
Darba kārtībā:
1. LGTF 2016.gada 05.jūnija Kopsapulces protokola apstiprināšana.
2. LGTF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumi
par LGTF 2016.gada darbības rezultātiem un to apspriešana.
3. LGTF 2016.gada pārskata apstiprināšana.
4. Par izmaiņām LGTF statūtos un LGTF biedru naudas apmēru.
5. LGTF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas vēlēšanas
6. Dažādi.
I.Jozepsone informē, ka LGTF ir 45 kolektīvie biedri, ieradušies ir 34 kolektīvu
pārstāvji, līdz ar to kopsapulce ir lemttiesīga. Priekšlikums ir balsot par darba kārtību, kas
visiem ir izsūtīta, kā arī, balsojot sapulces vadīšanu uzticēt LGTF viceprezidentam
E.Puriņam.
Nolēma:
• apstiprināt darba kārtību (par – 34, pret – nav, atturas – nav);
• par sapulces vadītāju iecelt E.Puriņu (par –34, pret – nav, atturas – nav).
I.Jozepsone informē ka ir jāievēlē arī balsu skaitīšanas komisija. Piedāvāju balsu
skaitīšanas komisijā Borisu Koganu un Nauri Mazjāni.
LGTF 2017.gada Kopsapulces protokols

1

Nolēma:
• par balsu skaitīšanas komisijas locekļiem ievelēt Borisu Koganu un Nauri
Mazjāni (par –34, pret – nav, atturas – nav).
Par 1.punktu.
E.Puriņš ziņo, ka visiem ir izsūtīts iepriekšējā gada kopsapulces protokols un
nekādi papildinājumi vai labojumi nav saņemti. Ierosina apstiprināt LGTF 2016.gada
5.jūnija Kopsapulces protokolu.
Nolēma apstiprināt LGTF 2016.gada 5. jūnija kopsapulces protokolu (par – 34, pret
– nav, atturas – nav ).
Par 2.punktu.
E.Puriņš ziņo ka saistībā ar savu aizņemtību biznesā, kā arī ievērojama laika
veltīšanai savam zinātniskajam darbam šodien nav ieradies mūsu prezidents A.Prohorovs.
un dod vārdu ģenerālsekretārei I.Jozepsonei
I.Jozepsone: Es informēšu par pagājušo, 2016.gadu. 2015.gadā 31.decembrī mums
bija 39 kolektīvie biedri, 2016.gadā nāca klāt 5 jauni biedri un 2016.gada 31.decembrī
mums jau bija 44 kolektīvie biedri. 2015.gadā bija 21 sertificētais treneris, un 2016.gada
beigās mums bija jau 33 sertificēti treneri. Lielākā daļa no tiem ir C kategorijas treneri.
2016.gadā Latvijas izlases ir piedalījušās 6 lielās starptautiskās sacensībās. Šai skaitā
neietilpst starptautiskās veterānu sacensības. Esam piedalījušies vienās ProTour sacensībās
Ungārijā. Paldies A.Reinholdam par uzņemšanos tur piedalīties. Pasaules komandu
čempionātā Malaizijā piedalījās gan vīriešu gan sieviešu izlase. M.Burģis piedalījās Eiropas
atlases sacensībās Olimpiādei RIO, bet diemžēl šoreiz neizdevās izcīnīt iespēju piedalīties
Olimpiādē. Eiropas jaunatnes čempionātā Latvija bija pārstāvēta ar meiteņu junioru un
kadetu izlasēm. Eiropas minikadetu čempionātā piedalījās diemžēl tikai viens spēlētājs, jo
bērnu vecākiem pēc teroristiskā akta Nicā bija bail uz Franciju sūtīt savus bērnus. Latvija
piedalījās arī Eiropas individuālajā čempionātā Budapeštā. Starptautiskās kategorijas
tiesnešu eksāmenu ITTF ir nokārtojuši Ēriks Šneiders, Olga Kartuzova un Genādijs
Kartuzovs. LGTF mājas lapā ir pieejami starptautiskie galda tenisa noteikumi latviešu un
angļu valodā. Būs pieejamas drīzumā arī prasības starptautiskām sacensībām. Veiksmīgi ir
uzsākta sadarbība ar treneri N.Kļimanovu – sarīkotas četras meiteņu izlases nometnes un rīt
sāksies treniņnometne Preiļos. 2016.gadā ir sarīkotas visas plānotās oficiālās sacensības. Ar
vien lielāka popularitāte ir STIGA kausam jauniešiem, šosezon visos posmos ir
piedalījušies ārzemnieki.
M.Ķuda: Atskaitīšos par padarīto visos četros savas darbības gados. Kā galveno
sasniegumu gribu uzteikt video translāciju ieviešanu republikas labākajās sacensībās.
Izdevies ir ieviest jauno komandu čempionāta modeli. Par ieguldījumu šajā jomā ir jāsaka
paldies E.Sviķim. Novēlu nākamai valdei turpināt darbu pie jauniešu izlases modeļa
izveides, un risināt jautājumus kā celt spēlētāju līmeni. Tāpat jāpateicas A.Ambergam par
dalību mājas lapas izveidē un uzturēšanā.
E.Puriņš: Valdes sēdes regulāri notiek LSFP telpās, ir garas un strīdīgas, protokoli
tiek publicēti LGTF mājas lapā. Es esmu atbildīgs par LGTF pieteikumiem pasaules un
Eiropas čempionātiem un par starptautiskajiem sakariem. Jāievieš arī LR pieteikumu
iesniegšanu internetā. 2016.gadā ITTF kongresā izteicām savu priekšlikumu par noteikumu
maiņu, diemžēl negūstot nepieciešamo kongresa dalībnieku atbalstu. Pašreiz ir izveidota
starptautiskā darba grupa par serves izmaiņām. Šogad ITTF kongresā piedalījāmies es un
Ina un balsojām starptautiskās galda tenisa federācijas prezidenta vēlēšanās. Ina ir ITTF
veterānu komitejas locekle un es esmu ITTF noteikumu komisijas loceklis. Kongresā ITTF
tika uzņemtas pēdējās asociācijas un līdz ar to ITTF ir lielākā federācija pasaulē, kas
apvieno 226 asociācijas. I.Jozepsone piebilst, ka ir ievēlēta komitejā kas organizē Pasaules
veterānu čempionātus. ITTF pārstāvēju SOK rīkotajā sieviešu Forumā Lozannā 2017.gada
martā. E.Puriņš informē ka ar nākamo gadu būs tikai 72 komandas Pasaules komandu
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čempionātā. Lai tiktu to skaitā ir veiksmīgi jāstartē Eiropas komandu čempionātā.
I.Jozepsone: informē, ka visiem izsūtīts Revīzijas komisijas ziņojums
Nolēma: Viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumus par
LGTF 2016.gada darbības rezultātiem pieņemt zināšanai (par – 36, pret – nav, atturas –
nav).
Par 3.punktu.
E.Puriņš: visiem ir izsūtīts LGTF 2016.gada darbības pārskats. Sagatavota bilance,
ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu pārskats. Ir atspoguļoti visi ieņēmumi un
izdevumi un Grāmatvedis Roberts Mirzojans ir gatavs atbildēt uz jautājumiem. Vai ir kādi
jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicinu klātesošos apstiprināt LGTF darbības pārskatu.
Nolēma: LGTF 2016.gada pārskatu apstiprināt (par – 36, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu.
E.Puriņš ziņo, ka ir priekšlikums no četriem LGTF biedriem saistībā ar izmaiņām
LGTF Statūtos, par to, ka LGTF valdi un revīzijas komisiju vajadzētu vēlēt tikai uz 2
gadiem.
Nolēma: LGTF Valdi ievēlēt uz 4 gadiem (par – 27, pret – 8, atturas – 1).
Par 5. punktu.
E.Puriņš: Atbilstoši LGTF Statūtiem Kopsapulce ievēl prezidentu un prezidents
pēc tam nosauc valdes locekļu kandidātus, ar kuriem vēlētos turpināt darbu. J.Cīrulis atsauc
savu kandidatūru Prezidenta amatam. Šobrīd mums ir viena kandidatūra - I.Jozepsone.
Nolēma: Par LGTF prezidenti uz nākamajiem 4 gadiem ievēlēr I.Jozepsoni (par – 35, pret
– nav, atturas – 1).
E.Puriņš: Iepriekšējā valdes sēdē valde vienojās, ka I.Jozepsone turpinās pildīt arī
ģenerālsekretāres pienākumus, ko atļauj LGTF Statūti.
I.Jozepsone nosauc tos 8 biedrus, kurus gribētu redzēt strādājam LGTF valdē
turpmākos 4 gadus: V.Berežkovs, L.Faļkenšteins, J.Cīrulis, N.Mazjānis, E.Puriņš,
G.Kartuzovs, L.Pavāre, J.Zicāns.
Nolēma: ievēlēt par LGTF valdes locekļiem V.Berežkovu, L.Faļkenšteinu, J.Cīruli,
N.Mazjāni, E.Puriņu, G.Kartuzovu, L.Pavāri, J.Zicānu (par – 33 pret – 3,atturas - nav).
E.Puriņš: aicina balsot par LGTF Revīzijas komisiju, ko biedri vēlējās redzēt
iepriekšējā sastāvā: B.Kogans, S.Vīlistere un A.Isajevs.
Nolēma: LGTF Revīzijas komisijā ievēlēt B.Koganu, S.Vīlisteri, A.Isajevu (par – 36, pret
– nav, atturas – nav).
I.Jozepsone: Izsaka pateicību iepriekšējā sasaukuma LGTF valdes locekļiem
A.Burģim, M.Ķudam, A.Bauskam, E.Svīķim par viņu ieguldījumu galda tenisa attīstībā
Latvijā. Un lūdz pēc Kopsapulces beigām visiem palikt fotografēties kopējai bildei.
Dažādi
B.Gāga: Apsveic ar jaunās LGTF valdes ievēlēšanu. Lūdz ieviest izmaiņas Stigas
kausa nolikumā, lai turnīri nebeigtos vēlu. Atgādina, ka jaunai LGTF valdei līdz 30.jūnijam
ir jāizstrādā kontrolvingrinājumi sporta skolām galda tenisā. Apsveicami ir tas, ka meiteņu
izlasei ir N.Kļimanova trenera lomā.
G.Šēnhofs: gribas uzteikt E.Svīķa ieguldījumu komandu čempionāta rīkošana. Mums
trūkst profesionālu treneru un mums ir ļoti vāja atlase. Ir ļoti grūti konkurēt ar citiem sporta
veidiem. Bet tas jāmēģina darīt un jābalsta viss uz talantiem. Tas protams ir grūts darbs.
Visas cerības uz fanātiķiem. Lai I.Jozepsonei netrūkst enerģijas tālāka darbā.
J.Glotovs: kādi dzimšanas gadi spēlēs nākamajā olimpiādē? I.Jozepsone informē, ka
Jaunatnes Olimpiādē noteikumus izstrādā LOK un ja mēs viņus nepieņemam, tad ir visas
izredzes tikt izslēgtiem no LJO dalībnieku sastāva.
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R.Freiberga: biju patīkami pārsteigta, būdama Pasaules čempionātā Diseldorfā,
apmeklejot galda tenisa muzeju, sastapu tur LGTF nozīmītes. Varbūt varētu atkal tās
atjaunot?
I.Jozepsone:. Ja vairāk jautājumu nav, tad varam uzskatīt Kopsapulci par slēgtu.
Uzaicinu visus kopīgi nofotografēties. Paldies par atsaucību un uz redzēšanos pēc gada
nākamajā Kopsapulcē.

Sēdes vadītājs:

Ina izepsone

Protokolēja:

Māra Beņuša
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