LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.3.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6b
2017.gada 05.septembrī
Sēdes vadītājs: I.Jozepsone
plkst.18:00 – 21:22
Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: L.Faļkenšteins, J.Cīrulis, N.Mazjānis, V.Berežkovs, L.Pavāre, E.Puriņš,
G.Kartuzovs, J.Zicāns, kā arī R.Mirzojans, K.Siljānis (līdz 7.punktam), A.Ambergs (no
6.punkta).
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (08.08.2017.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. LR izlašu sastāva apstiprināšana “Baltais” Baltijas Čempionātam 9.10.09.2017. Birzgalē, komandu sastāvi un individuālo sacensību dalībnieki.
Atlases sacensību rezultāti (I.Jozepsone, J.Cīrulis).
3. Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensību
Nolikuma apstiprināšana (I.Jozepsone).
4. Par sezonas noslēguma pasākuma organizēšanu LR jaunatnes izlases
dalībniekiem (I.Jozepsone, V.Berežkovs).
5. Par LR mini-kadetu izlases startu Eurominichamps sacensībās Francijā 25.27.08.2017. (I.Jozepsone).
6. LR izlases sastāva apstiprināšana 2017 EUROPEAN PARA TABLE
TENNIS CHAMPIONSHIPS, 26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija
(I.Jozepsone).
7. Delegāta izvirzīšana "Latvijas Sporta federāciju padome" (LSFP) biedru
ārkārtas kopsapulcei 2017.gada 14.septembrī (I.Jozepsone, E.Puriņš).
8. Kontrolnormatīvi profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību
treniņu grupu audzēkņiem (I.Jozepsone).
9. Par darbu ar LR jaunatnes izlasēm 2017./2018.gadu sezonā (J.Cīrulis,
I.Jozepsone).
10.Par 2017./2018.gada spēļu sezonas licencēšanas kārtību (J.Cīrulis).
11.Dažādi:
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām
(I.Jozepsone);
 par jauna kolektīvā biedra – Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes
Bērnu–jaunatnes sporta skolas uzņemšanu par LGTF biedru (I.Jozepsone);
 par spēlētāju pārejām (I.Jozepsone);
 valdes locekļu pienākumi, atalgotie darbinieki, algas apmērs un atalgoto
darbinieku pienākumi, gada budžets, to izlietojums, attīstības vīzija,
stratēģija, izlases treneri un kritēriji viņu noteikšanai – jauno valdes locekļu
iepazīstināšana ar esošo situāciju un jauno valdes locekļu priekšlikumi
(I.Jozepsone, L.Pavāre);
 par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja I.Jozepsone. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 08.08.2017. protokols. Nolēma: Apstiprināt iepriekšējās Valdes sēdes protokolu
Nr.2 no 08.08.2017. (par – 9, pret –nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. LR izlašu sastāva apstiprināšana “Baltais” Baltijas Čempionātam 9.10.09.2017. Birzgalē, komandu sastāvi un individuālo sacensību dalībnieki. Atlases
sacensību rezultāti. J.Cīrulis iesaka atlašu sacensību vietā turpmāk rīkot TOP 8
sacensības visām vecuma grupām. I.Jozepsone iesaka vīriešu I komandā iekļaut
A.Reinholdu, O.Kartuzovu, L.Maslovu A.Maskalonoku, spēlējošais treneris
A.Reinholds, vīriešu II komandā iekļaut A.Čemirtanu, R.Bergmani, E.Spāģi un
D.Koganu, trenera pienākumus uzticēt J.Cīrulim, sievietēm I komandā iekļaut
I.Zdanovsku, D.Rusinovu, D.Afanasjevu un S.Kibelko, treneris A.Isajevs, sieviešu II
komandā iekļaut B.Bogdanovu, V.Majorovu, S.Musajevu un A.Pučkovsku, trenere
N.Kļimanova. Individuāli sievietēm bez komandās startējošām pieteikt L.Voldiņu,
L.Zeltiņu, K.Berežkovu un K.Gailišu bet vīriešiem G.Eihmani, A.Kuznetsov,
D.Vasiļjevu, P.Ē.Sudrabiņu un M.Vanagu. E.Puriņš lūdzu apstiprināt izcīņas kārtību,
rīkojot individuālā turnīra priekšsacīkstes četrās apakšgrupās, izejot no tā, ka pēc
pieteikumu saņemšanas ir skaidrs, ka vienā apakšgrupā būs 4-5 spēlētāji. Finālposmā
turpinās spēlēt pirmās un otrās vietas ieguvēji apakšgrupās, veidojot stiprāko astotnieku.
Nolēma: LR izlases startam “Baltais” Baltijas čempionātam 9.-10.09. 2017. Birzgalē
komandu sastāvā un individuālos iekļaut I.Jozepsones ieteiktos dalībniekus un trenerus
vīriešiem un sievietēm un pieņemt zināšanai rezultātus par atlases sacensībām.
Apstiprināt E.Puriņa piedāvāto izspēles kārtību. J.Cirulim uzticēt sagatavot Nolikumu
viņa piedāvātām TOP-8 sacensībām (par –9, pret –nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas
sacensību Nolikuma apstiprināšana. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto Nolikumu.
G.Kartuzovs izsaka viedokli ka būs grūti novadīt sacensības uz 12 galdiem pie
paredzami liela dalībnieku skaita. Nolēma: Uzdot N.Mazjānim sagatavot Birzgales
STIGAS posma Nolikumu ievērojot izteiktos komentārus. Apstiprināt sagatavoto LR
2017./2018 gada sezonas STIGAS kausa izcīņas sacensību Nolikumu ar izmaiņām (par
– 9, pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. Par sezonas noslēguma pasākuma organizēšanu LR jaunatnes izlases
dalībniekiem. Tiem bērniem, kas pagājušā sezona ir pārstāvējuši Latviju jebkura
vecuma izlasēs ir priekšlikums organizēt sezonas noslēguma pasākumu. Jūrmalā ir
sporta zāle, kur nākamā sezonā strādās V.Berežkovs. Firma ir gatava mums uzsaukt šī
pasākuma organizēšanu un mūsu sportistu apbalvošanu. Būs TV un filmēšana.
Pasākums notiks 16.septembrī plkst.13:00. Mēs varēsim pateikties mūsu bērniem.
Pasākumā tiks uzaicināti sekojoši izlašu dalībnieki: Leonīds Farbtuhs, Haralds
Fjodorovs, Romāns Streļčuks, Artūrs Spalis, Marts Tomass Valts, Nika Plivča,
Franciska Liniņa, Nellija Afanasjeva, Daniels Kogans, Valērijs Farbtuhs, Sabina
Musajeva, Viktorija Poriņa, Diāna Afanasjeva, Terēza Tabea Druviņa, Darina
Piskunova, Kristīne Berežkova, Jūlija Otļagova, Maksims Lisovs, Aleksandrs
Pahomovs, Sanija Kibelko, Rūdolfs Bergmanis, Andrejs Čemirtans, Eduards Spāģis,
Markuss Ozols, Liāna Zeltiņa, Deniss Vasiļjevs, Vladislavs Kobka. Viņi pagājušajā
spēļu sezonā pārstāvēja Latviju šādās sacensībās: Estonian juniors and cadets Open
2016, Haapsalu, 11.-13.11.2016., 48-ой традиционный мемориал Тани Карпинской

по настольному теннису, Mogiļeva, 30.11.-04.12.2016., Swedish Junior and cadet
Open, Orebro, 22.-26.02.2017., 7th Lithuania cadet&minicadet Open, In Memory of
Brone Balaisiene, Viļņa, 23.-25.06.2017., NORTH EUROPEAN TABLE TENNIS
YOUTH CHAMPIONSHIPS 2017, Haapsalu 26.-28.06.2017., BALTIC TABLE
TENNIS YOUTH TOP 10, Panevezys, 01.07.2017., X Baltic Sea Youth Games, Bresta,
7.-9.07.2017., 2017 STAG European Youth Table Tennis Championships, Guimarães,
14.-23.07.2017., 13th EURO MINI CHAMPS 2017, SCHILTIGHEIM, 25.27.08.2017., 2017 EUROPEAN PARA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS, 26.09.05.10.2017., Laško, Slovēnija. Nolēma: Pieņemt zināšanai doto informāciju un
apstiprināt pasākuma dalībnieku sarakstus (par – 9, pret – nav, atturas – nav).
Par 5.punktu. Par LR mini-kadetu izlases startu Eurominichamps sacensībās Francijā
25.-27.08.2017 .K.Siljānis varu teikt, ka sacensības bija spēcīgas, un sazinoties ar citu
valstu treneriem saņēmu vērtīgu informāciju. Sacensības notika 2 zālēs. Es atbildēju par
zēniem , bet A.Isajevs un I.Lepse par meitenēm. H.Fjodorovs bija sajaucis zāles
numuru ar galda numuru. Rezultātā viņš nokavēja savu spēli. L.Farbtuham kādu brīdi
nebija ar ko iesildīties. I.Jozepsone atgādina, ka trenerim šajās sacensībās jābūt
vienādai attieksmei pret visiem. Nolēma: Pieņemt zināšanai LR mini-kadetu izlases
startu Eurominichamps sacensībās Francijā 25.-27.08.2017. (par – 9, pret – nav, atturas
– nav).
Par 6.punktu. LR izlases sastāva apstiprināšana 2017 EUROPEAN PARA TABLE
TENNIS CHAMPIONSHIPS, 26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija. I.Jozepsone
informē, ka līdzekļi piedalīšanai ir piešķirti no Paraolimpiskās komitejas, ka arī
papildus plānots saņemt tos no Rīgas un Salaspils pašvaldībām. LR izlasi šajās
sacensībās pārstāvēs spēlētāji A.Siņica un V.Kobka, treneris V.Berežkovs. Nolēma: LR
izlases sastāvā 2017 EUROPEAN PARA TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS,
26.09.-05.10.2017., Laško, Slovēnija iekļaut A.Siņicu un V.Kobku, treneri
V.Berežkovu (par – 9, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. Delegāta izvirzīšana "Latvijas Sporta federāciju padome" (LSFP) biedru
ārkārtas kopsapulcei 2017.gada 14.septembrī. Nolēma: Latvijas Sporta federācijas
padomes ārkārtas kopsapulcei 2017. gada 14.septembrī no LGTF izvirzīt E.Puriņu (par
– 9,pret – nav, atturas – nav).
Par 8.punktu. Kontrolnormatīvi profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu
mācību treniņu grupu audzēkņiem. I.Jozepsone informē, ka normatīvi ir sagatavoti
sadarbojoties ar sporta skolu treneriem. Mums ir jānosūt tos LR Izglītības un zinātnes
ministrijai līdz 18.septembrim, pēdējais termiņš. L.Pavāre piedāvā korekcijas. Nolēma:
Apstiprināt izstrādātos normatīvus ar izmaiņām un iesniegt tos LR Izglītības un zinātnes
ministrijai noteiktajā termiņā (par – 9, pret – nav, atturas – nav).
Par 9.punktu. Par darbu ar LR jaunatnes izlasēm 2017./2018.gadu sezonā. J.Zicāns
piedāvā izstrādāt LR izlašu dalībniekiem individuālos treniņu plānus fiziskajā
sagatavošanā. Ir iespēja arī apmeklēt trenažieru zāli Rīgas 37.vidusskolā par laikiem
vienojoties ar Jāni Zicānu. I.Jozepsone piedāvā J.Cīrulim uzņemties koordinatora lomu
par jauniešu – zēnu treneriem un izlašu sastāviem, kamēr zēniem nav izlases trenera, kā
arī iespēju robežās uzņemties nometņu organizēšanu zēnu izlasēm, meklējot iespējas
sadarboties arī ar meiteņu izlases treneri N.Kļimanovu. Informē par priekšlikumu no
V.Tolkačova puses organizēt nometnes uz 2-3 dienām. Informācija būs atrodama

www.galdateniss mājas lapā. Nolēma: Uzticēt J.Cīrulim jauniešu/zēnu izlases darba
koordināciju. V.Tolkačeva priekšlikumu pieņemt zināšanai un lūgt A.Ambergu publicēt
to mājas lapā: www.galdateniss.lv. Uzdot Inai Jozepsonei informēt jaunatnes izlašu
dalībniekus par J.Zicāna piedāvātām iespējām (par – 9, pret – nav, atturas – nav).
Par 10.punktu. Par 2017./2018.gada spēļu sezonas licencēšanas kārtību informē
J.Cīrulis un piedāvā izmaiņas tajā. I.Jozepsone piedāvā pagarināt esošās licences
darbības termiņu. A.Ambergs iesaka sākt ar on-line reģistrāciju sacensībām. E.Puriņš
uzskata, ka priekšlikumus ir jāiestrādā jaunajā Nolikumā un pagaidām tas nav izdarīts.
Nolēma: Pagājušās sezonas licenču derīguma termiņu pagarināt līdz 2017.gada
31.decembrim. Lūgt J.Cīrulim iestrādāt piedāvātās izmaiņas licencēšanas un reitinga
Nolikumā. Uzdot A.Ambergam mājas lapā ielikt informāciju par licenču derīguma
termiņu maiņu. Sludinājuma tekstu sagatavot I.Jozepsonei (par – 9, pret – nav, atturas
– nav).
11. Dažādi
 LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone).
Nolēma: Apstiprināt LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 9,
pret – nav, atturas – nav);
 par jauna kolektīvā biedra –Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Bērnu–
jaunatnes sporta skolas uzņemšanu par LGTF biedru. Nolēma: Uzņemt par
LGTF biedru Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Bērnu–jaunatnes sporta
skolu, atbrīvojot to biedru naudas samaksas par 2017.gadu. I.Jozepsonei veikt
nepieciešamās izmaiņas LGTF reitingā (par –9, pret – nav, atturas – nav);
 Par spēlētāju pārejām Ir saņemti iesniegumi no sekojošiem spēlētājiem:
R.Bergmanis, P.Kosopalovs, M.Freibergs, visi minēties vēlas pāriet uz Salaspils
GTK. Iesniegumi ir sagatavoti atbilstoši Nolikumam. Nolēma: Apstiprināt
iesniegtās spēlētāju pārejas. I.Jozepsonei veikt nepieciešamās izmaiņas LGTF
reitingā (par – 9,pret – nav, atturas – nav);
 valdes locekļu pienākumi, atalgotie darbinieki, algas apmērs un atalgoto
darbinieku pienākumi, gada budžets, to izlietojums, attīstības vīzija, stratēģija,
izlases treneri un kritēriji viņu noteikšanai – jauno valdes locekļu iepazīstināšana
ar esošo situāciju un jauno valdes locekļu priekšlikumi. L.Pavāre izsniedz visiem
sagatavotās aptaujas lapas. I.Jozepsone paskaidro visus budžeta izdevumus.
Nolēma: Pieņemt zināšanai sniegto informāciju (par – 9,pret – nav, atturas – nav)
 Par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2017.gada 3.oktobrī plkst.18.00 (par –9, pret – nav, atturas – nav).
Sēdes vadītājs:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

