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Kopsapulci sasauca:
Par Kopsapulci rakstiski paziņots
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Sēdes vadītājs: Egils Puriņš
Sekretāre: Māra Beņuša

2016.gada 05.jūnijā
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Piedalās: A.Prohorovs (LGTF prezidents), Ina Jozepsone (LGTF ģenerālsekretāre,
sporta skola “Dartija”), Egils Puriņš (LGTF viceprezidents, Ventspils GTK), Māris Ķuda
(LGTF viceprezidents,SIA OVIO), Aivars Burģis (SIA „Ezermala 1”,Liepājas rajona SS),
Boriss Kogans (Rīgas 22.vidusskola), 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 (GTK Aloja),
Ervins Svīķis (Sporta klubs “Flo-te”) Laura Pavāre (RD JKSD Bērnu jauniešu centrs
„Laimīte”), Māris Freibergs (Liepājas Kompleksā sporta skola), Ainārs Eņģelis
(Vecumnieku novada domes sporta skola), Vadims Berežkovs (Salaspils galda tenisa klubs,
biedrība) Anatolijs Isajevs (Preiļu novada BJSS), Aldona Homiča (Jēkabpils Sporta centrs),
Vilis Krievs (Līvānu novada dome), Anete Lagušņika (Rīgas 37.vidusskola), Sanita
Vīlistere (Biedrība RTU sports), Kalvis Siljānis (Tukuma Galda tenisa klubs, GTK
Ugāle),Igors Sidorovs (GTK Baltais), Harijs Krūmiņš (GTK Jelgava), Ieva Lepse
(Biedrība “Galda tenisa klubs Hercogs”, Kuldīgas novada Sporta skola), Aksels
Ambergs(SIA “Avotiņi”). Kirils Jahontovs, Roberts Mirzojans
Darba kārtībā:
1. LGTF 2015.gada 07.jūnija Kopsapulces protokola apstiprināšana.
2. LGTF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumi
par LGTF 2015.gada darbības rezultātiem un to apspriešana.
3. LGTF 2015.gada pārskata apstiprināšana.
4. Par izmaiņām LGTF statūtos un LGTF biedru naudas apmēru.
5. Dažādi.
I.Jozepsone informē, ka LGTF ir 40 kolektīvie biedri, ieradušies ir 31 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. E.Puriņš savukārt rosina šoreiz sapulces vadīšanu uzticēt I.Jozepsonei
Nolēma:
 apstiprināt darba kārtību (par – 31, pret – nav, atturas – nav);
 par sapulces vadītāju iecelt I.Jozepsoni (par – 31, pret – nav, atturas – nav).
Par 1.punktu.
I.Jozepsone ziņo, ka visiem ir izsūtīts iepriekšējā gada kopsapulces protokols un
nekādi papildinājumi vai labojumi nav saņemti. Ierosina apstiprināt LGTF 2015.gada
7.jūnija Kopsapulces protokolu.
Nolēma apstiprināt LGTF 2015.gada 7. jūnija kopsapulces protokolu (par – 31, pret
– nav, atturas – nav ).
Par 2.punktu.
A.Prohorovs informē par savu ievērojamo aizņemtību biznesā, kā arī ievērojama
laika veltīšanai savam zinātniskajam darbam. Augstāk minēto iemeslu dēļ aizvadītajā gadā
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nav bijis iespējams būt pietiekami aktīvam sporta ziņā, pievērst pietiekamu uzmanību
darbam LGTF. Mums ir četru gadu cikls, pagājuši ir trīs gadi. Galvenokārt nodarbojos ar
finanšu kontroli, stratēģiju un politiskiem jautājumiem. Operatīvajā darbā praktiski neesmu
piedalījies
M.Ķuda : Turpināsim tos darbus kurus esam uzsākuši – ieviesuši videotranslācijas
no turnīriem, nodarbojušies ar jauniešu sporta un izlašu stiprināšanu, galda tenisa
popularizāciju. Nākotnē plānojam turpināt strādāt visos šajos virzienos , lielāku uzmanību
veltot jauniešu izlasēm. Pasaules komandu čempionātā šogad piedalījās kā vīriešu tā
sieviešu izlases. Vīriešu izlase iekļuva otrajā divīzijā, bet sievietes iekļuva trešajā divīzijā.
Rezultāti varbūt nebija īpaši labi, toties spēlētāji guva ievērojamu pieredzi. Visos mačos
izdevās uzrādīt pretestību. Nākotnē tam visam ir iespējams progress. Jāpiemin M.Burģa
dalība olimpiskajā kvalifikācijas atlases turnīrā, diemžēl šoreiz nepaveicās tik labi kā
cerējām un M.Burģis neiekļuva olimpiskā turnīra dalībnieku skaitā. Maijā vīriešu komanda
piedalījās Ziemeļvalstu čempionātā, kur izcīnījām 3. vietu un L.Maslovs kopā ar Dānijas
sportistu ieguva arī 3.vietu jauktajās dubultspēlēs, kas kopumā ir uzskatāms par atzīstamu
panākumu
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. Tie tiek aizsūtīti laikā. Biju galvenā tiesneša vietnieks Baku
Eiropas olimpiādē. Šo spēļu rezultātā M.Burģis atgriezās reitingā. Manuprāt šogad atlasei
bija absurda kārtība, jo vispirms bija jācīnās par vietu un tad tikai skatījās vietu pēc
reitinga. Atkārtoti dienas kārtībā kongresā tika skatīti mūsu priekšlikumi un tāpat kā
iepriekš, mūsu priekšlikums nesaņēma 2/3 balsu un tika noraidīts. Kualalumpurā bija arī šī
priekšlikuma prezentācija Šogad pirmo reizi Pasaules čempionātu 1. un 2.divīzija spēlēja
arī teltīs. Arī pasaulē nemaz tik labi neiet. Šogad 3 cilvēki lika starptautisko tiesnešu
kategoriju E.Šneiders, Olga un Genādijs Kartuzovi un cerams, ka rezultātu būs apmierinoši
un pateicoties I.Jozepsonei ir iztulkoti galda tenisa noteikumi latviešu valodā.
I.Jozepsone: 2015.gadā uz 31.decembri mums bija 32kolektīvie biedri, uz šodienu
mums ir 40 kolektīvais biedrs. Bija 21 sertificētais treneris, uz šodienu mums jau to ir 28.
Jo mums ir vairāk starptautiskie tiesneši, jo ir iespējas saņemt lielāku finansējumu. 3
treneri ir izmantojuši iespēju sadarbībā ar Eiropas galda tenisa savienību apmeklēt treneru
kursus. (I.Lepse,L.Krūmiņa un R.Freiberga) Ir sarīkotas visas plānotās sacensības un
republikas individuālie un komandu čempionāti. Visas jauniešu A,B,C,D grupu sacensības.
Ļoti populārs ir STIGAS kauss sešos posmos, kuru mēs turpināsim. Turnīrs ir labs, varbūt
nedaudz mainot sacensību datumus. Administratīvajā daļā LGTF ir nokārtojis visus
nepieciešamos dokumentus savas darbības veiksmīgai gaitai. Mūsu veterāni nupat atgriezās
no Pasaules čempionāta, kurā
tika izcīnīta viena bronzas medaļa Lidijai Kalniņai
dubultspēlēs un rezultātus kopumā var uzskatīt par ļoti labiem. Pirmo reizi veterānu
sacensībās piedalījās arī S.Vasiļjevs un cerams, ka to arī turpinās darīt. Pagājušo gadu
veicām grāmatvedības auditu un rezultāti ir labi – visu daram atbilstoši Latvijas
likumdošanai.
I.Jozepsone: informē, ka visiem izsūtīts Revīzijas komisijas ziņojums
Nolēma: Viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumus par
LGTF 2015.gada darbības rezultātiem pieņemt zināšanai (par – 31, pret – nav, atturas –
nav).
Par 3.punktu.
I.Jozepsone: visiem ir izsūtīts LGTF 2015.gada darbības pārskats. Sagatavota
bilance un ieņēmumu un izdevumu pārskats. Lūdz R.Mirzojanu ziņot par LGTF gada
pārskatu.
R.Mirzojans informē par dažādiem bilances punktiem. Bilance visiem ir izsniegta.
Ir atspoguļoti visi ieņēmumi un izdevumi un esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem.
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I.Jozepsone aicina aktīvāk izmantot ziedojumus, obligāti tos noformējot atbilstoši
Statūtos paredzēto vispārējo mērķu īstenošanai.
Nolēma: LGTF 2015.gada pārskatu apstiprināt (par – 31, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu.
Priekšlikumu saistībā ar izmaiņām LGTF Statūtos un biedru naudas apmēriem nav.
Par 5. punktu.
Dažādi
I.Jozepsone: Rosina apspriest manis sagatavotos priekšlikumus nākamajai sezonai un
prezentē sagatavoto nākotnē darāmo darbu plānu. Uzņemos atbildību par galda tenisa
noteikumu izdošanu latviešu valodā. Līdz septembrim tie tiks pārtulkoti un izdoti. Būtu
interesanti atjaunot sporta klašu piešķiršanas sistēmu. Piem 1.2.3. pieaugušu klasi, tālāk
bērnu un jauniešu klases. Varbūt kāds var atrast padomju gadu noteikumus šajā jomā un
kādam ir vēlme ar to nodarboties – tad lūgti – visus atbalstīsim.. Būtu nepieciešams
palielināt kolektīvo biedru skaitu. Valstī ir reģistrēti kolektīvi, kas ir saistīti ar galda tenisu,
bet nav LGTF biedrs. Ir GTK Saldū, Aizkrauklē .Ir Alūksne, kur spēlētāji piedalās
sacensībās, bet nesastāv galda tenisa federācijā. Ar viņiem vajadzētu regulāri sadarboties
Tāpat turpināt sakārtot spēlētāju informatīvo bāzi. Tur ir daudz spēlētāji, kuri nav
identificējami, bez personas kodiem, vārdiem utt. Tas viss ir jāsakārto. Atjaunot tiesnešu
sertifikācijas sistēmu. Tāpat kā bija nacionālās, starptautiskās u.c. kategorijas un tad būs
pamats gan samaksai gan atbildības prasīšanai un mēs visi no tā tikai iegūsim. Arī Lietuvā,
lai saņemtu tiesnešu kategoriju ir jākārto sertifikācijas eksāmeni. Uzticēt šo noteikumu
sagatavošanu E.Puriņam, kam šobrīd ir šajā jautājuma vislielākā pieredze. E.Puriņš piekrīt,
ka šī joma ir jāsakārto. E.Jozepsone Treneru jomā 2 seminārus pa 4 stundām mēs varam
sarīkot. Jūnijā jau būs seminārs Kuldīgā laikā no 10-20.jūnijam. Ja būs liels dalībnieku
skaits – organizēsim arī transportu. Būs prezentācija un būs materiāli. Datums tiks izziņots
atsevišķi. Un otrs seminārs būs Rīgas domes kausa laikā 2017.gadā. Treneriem, kuriem
beidzas sertifikāts tuvākajā laikā ir lūgums par to laikus atcerēties. Par jaunatnes izlasi
runājot pēc pasaules čempionāta Malaizijā, mēs varētu izmantot Natālijas Kļimanovas
zināšanas un pieredzi. Viņai ir izglītība un visas tiesības strādāt par treneri. Viņa ir
piekritusi nākamgad veidot meiteņu izlasi. Vasaras laikā viņa ir gatava sagatavot darbības
plānu nākamajam gadam. Ar zēnu izlasi jautājums paliek atklāts. Zēnu izlases trenera vieta
ir vakanta – ja kāds vēlas un zin kā šīs lietas sakārtot – lūdzu. Tāpat vajag pilnveidot
STIGAS kausu. Gaidām treneru priekšlikumus. Ir doma apvienot ar Draudzības kausu un
Dartijas balvas izcīņas sacensībām. Federācija gaidīs priekšlikumus no kolektīviem un
treneriem. Gribētu sarīkot Latvijā starptautisku atklāto čempionātu jauniešiem, kas būtu
iekļauts starptautiskajā reitingā. Lietuviešiem un igauņiem šāds turnīrs ir. Lūdzu jūsu idejas
un priekšlikumus. Tad ir arī aktuāls skolu sports. Šeit mēs varētu dabūt jaunus dalībniekus,
tiesnešus un trenerus. Varbūt mēs varētu kaut ko no tā atjaunot. E.Puriņš informē, ka
nākamgad federācijām būs pieejams finansējums, lai darbotos skolu jomā. Kursi
nepieciešami arī sporta skolotājiem un ir iespējams saņemt šiem mērķiem papildus
finansējumu. I.Jozepsone Skolu kauss – tas arī ir ideju līmenī, kur šobrīd veiksmīgi
darbojas orientieristi. Viņi ir gatavi dalīties savā pieredzē. Tāpat var sarīkot galda tenisa
dienas Latvijas skolās. Ir pieredze galda hokejā – tur ir pieredze un labi rezultāti. Atvest
inventāru un sarikot skolā galda tenisa svētkus. Bērniem šādi svētki ļoti patīk. Ir iespējas
organizēt nodarbības arī bērnudārzos. Turpināt piedalīties visos iespējamos pasākumos
(izstādēs, sporta dienās). Par šo darbu līdz šim jāsaka paldies L Pavārei, kas 6. aprīlī
sarīkoja galda tenisa dienas GTK Laimīte. Tāpat būtu nepieciešams izgatavot galda tenisa
fanu atribūtiku un par to vajadzētu padomāt un nākt ar priekšlikumiem. Un nobeigumā
izsaku priekšlikumu par nepieciešamību pilnveidot LGTF mājas lapu. Šis jautājums būtu
jāsakārto. Tātad aicinu visus domāt un ņemt dalību manis rosinātajos jautājumos.
L.Pavāre: es esmu novērojusi, ka apbalvošanas ceremonija sākas ar pirmajām vietām.
Tas manuprāt nav pareizi, jo zūd intriga. Mūsu organizētajā galda tenisa dienā audzēknis
Roberts izveidoja videoklipu un par to ir saņēmis starptautisku atzinību, saņemot īpašu T
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kreklu. Mājas lapā ļoti vēlu tiek ievietoti rezultāti. Citos sporta veidos tas notiek ļoti
operatīvi. Rezultātus vajadzētu varēt ievadīt digitāli. Vajadzētu reitingu rēķināt atsevišķi
jauniešiem un pieaugušajiem, jo šis reitinga, kas ir pašreiz nav objektīvs. A.Burģis uzteic
L.Pavāres priekšlikumus par reitingu un iesaka par tiem ļoti nopietni padomāt.
I.Jozepsone rosina L.Pavāres reitinga priekšlikumus iztirzāt tuvākajā Valdes sēdē .
Gribētos šos priekšlikumus saņemt jau izsvērtā veidā uzrakstītus uz papīra ar aprēķiniem un
secinājumiem, lai būtu par ko diskutēt pa atsevišķiem punktiem. Var arī katru mēnesi
publicēt izvilkumus atsevišķi jauniešiem.
E.Puriņš rosina piedāvāto variantu vispirms gadu modelēt un tad pieņemt lēmumu par
reitinga rēķināšanas kārtības maiņu. Jautājums par reitingu jāiztirzā Valdes sēdē. Vispirms
ir jāatrod finansējums, lai programmētājs izanalizē, kas veidojas izmodelējot pagājušā gada
rezultātus.
A.Vilistere ir kategoriski pret atsevišķa reitinga veidošanu jauniešiem un
pieaugušajiem
A.Ambergs ja tiek veidots atsevišķs jauniešu reitings un vai tas ir vajadzīgs?
M.Ķuda rosina cītīgāk strādāt ar jau pieejamajiem filtriem
E.Svīķis par komandu čempionātu – ir noslēdzies šī gada komandu čempionāts. Uz
ekrāna tiek demonstrēti attēli no komandu čempionāta. Bija četri posmi, parādās arī jauni
reģioni (Jēkabpils). Par čempionu vīriešu komandām pirmo reizi kļuva Baltais I. Šogad bija
divas Tautas līgas. Izmaiņas nākamgad būs dalības maksā. Tautas līgā un sievietēm dalības
maksa būs 100,- EUR un plus vēl PVN. Bija divas Tautas ligas. Čempionāts ir uz
pašfinansēšanos. Vīriešu augstākā līga nākamgad pēc sadalījuma ligās vēl 2 nedēļas varēs
pieteikt vēl 2 papildus spēlētājus (papildus spēkus). Komanda nedrīkst spēlēt dažādos
kreklos– par to būs sods 50 EUR. Spēlētāji spēles tiesāšanu veic paši. Jautājums ir vai mēs
pieaicinām neitrālus tiesnešus – kas strīdus gadījumā arī var izteikt piezīmes – to kā likums
var izdarīt tikai neitrāls tiesnesis. Šis jautājums paliek atklāts. Ja mēs paši nevaram
nodrošināt kārtību... tad par to ir jādomā papildus. Par finansēm – tā kā Liepājā un Jēkabpilī
sporta zāles bija bez maksas – mums uz šo brīdi ir rezerves fondā 600,- EUR. Jautājums ir
par Salaspils zāles izmantošanu, bet tur apgaismojums ir tikai 350 luksi. Par pieteikšanās
termiņiem – pagājušo gadu termiņu nokavēja 8 komandas. Līdz 3.oktobrim lūgums iesūtīt
pieteikumus. I.Jozepsone Nolikums nākamajam komandu čempionātam tiks tuvākajā laikā
visiem izsūtīts.
I.Jozepsone:. Ja vairāk jautājumu nav, tad varam uzskatīt Kopsapulci par slēgtu.
Paldies par atsaucību un uz redzēšanos pēc gada nākamajā Kopsapulcē.

Sēdes vadītājs:

Egils Puriņš

Protokolēja:

Māra Beņuša
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