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Kopsapulci sasauca:
Par Kopsapulci rakstiski paziņots

LGTF valde
2014.gada 20.maijā

Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sēdes vadītājs: Egils Puriņš
Sekretāre: Māra Beņuša

2014.gada 08.jūnijā
plkst.12.10– 13.20

Piedalās: Ina Jozepsone (LGTF ģenerālsekretāre, Preiļu novada BJSS), Egils Puriņš
(LGTF viceprezidents, Iecavas novada sporta skola „Dartija”), Māris Ķuda (LGTF
viceprezidents), Aivars Burģis (SIA „Ezermala1”), Ēriks Šneiders (Rīgas 37.vidusskola),
Lidija Kalniņa (Rīgas 22.vidusskola), Sergejs Šikovs (SIA Avotiņi), 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), Ervīns
Svīķis (GTK Aloja), Laura Meinarda (RD JKSD Bērnu jauniešu centrs „Laimīte”), Andrejs
Šlikovs (A-73), Māris Freibergs (Liepājas Kompleksā sporta skola), Aldona Homiča
(Jēkabpils sporta centrs), Bruno Losāns (Rebirs sports, biedrība) Vilis Krievs (Līvānu
novada dome), Inguss Vanags (RTU sports, biedrība), Rolands Mera (SIA OVIO), Ainārs
Eņģelis (Vecumnieku novada Domes sporta skola), Roberts Visockis (SK „Flo-te”),
Guntars Svīķis (GTK Ugāle), Vadims Berežkovs (Salaspils galda tenisa klubs, biedrība),
Jānis Avdjukēvičs (GTK Hercogs), Jānis Mauriņš (Jauniešu atbalsta biedrība „EXPLO”),
Roberts Mirzojans, Vera Janševica, Aksels Ambergs.
Darba kārtībā:
1. LGTF 2013.gada 09.jūnija Kopsapulces protokola apstiprināšana.
2. LGTF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumi
par LGTF 2013.gada darbības rezultātiem un to apspriešana.
3. LGTF 2013.gada pārskata apstiprināšana.
4. Par izmaiņām LGTF statūtos un LGTF biedru naudas apmēru.
5. Dažādi.
I.Jozepsone informē, ka LGTF ir 36 kolektīvie biedri, ieradušies ir 28 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 – 28, pret – nav, atturas – nav);
 par sapulces vadītāju iecelt E.Puriņu (par – 28, 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 2013.gada
9.jūnija Kopsapulces protokolu.
Nolēma apstiprināt LGTF 2013.gada 9. jūnija kopsapulces protokolu (par – 28, pret
– nav, atturas – nav ).
Par 2.punktu.
I.Jozepsone informē par LGTF prezidenta A.Prohorova aizņemtības iemesliem, kas
ir par pamatu tam, ka viņš nevar ierasties gada Kopsapulcē. A.Prohorovs šobrīd gatavojas
aizstāvēt doktora disertāciju un viņa ģimenē ir pieaugums.
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E.Puriņš informē par savu darbu LGTF 2013.gadā. Esmu novadījis dažas
sacensības Latvijas Republikā un starptautiskajā līmenī. Diemžēl noslogojums LSFP neļauj
aktīvāk iesaistīties LGTF darbā ar vajadzīgo atdevi un ja ir kāds padomā, kas gribētu un
varētu darboties LGTF valdē manā vietā es labprāt šo priekšlikumu izskatītu. I.Jozepsone
iebilst, ka E.Puriņš tomēr ir devis lielu ieguldījumu galda tenisa attīstībā, strādājis par
galveno tiesnesi lielās starptautiskās sacensībās un godam nesis mūsu valsts vārdu pasaulē.
Tāda līmeņa tiesneši Latvijā citos sporta veidos diez vai ir. Nopelni tiešām ir augstu
vērtējami un par to E.Puriņam pienākas liels paldies. E.Puriņš dod vārdu M.Ķudam.
M.Ķuda esmu šogad kā delegāts pārstāvēju LGTF Eiropas galda tenisa savienības
kongresā, kurā tika pārvēlēta ETTU valde. Kongresā izskanēja doma, par atbalsta
palielināšanu tieši mazajām federācijām, kuru skaitā esam arī mēs, un varbūt tas pozitīvā
veidā ietekmēs arī mūs. Vismaz ir uz to cerības. Jāatzīmē arī izlašu sniegums Eiropas un
Pasaules čempionātos, neskatoties uz to, ka nestartēja ne S.Vasiļjevs, ne M.Burģis.
Rezultātus var uzskatīt par labiem. Pie mums arī ir diezgan veiksmīgi noticis komandu
čempionāts, kurā bija gan emocijas, gan intriga, un tas ir tas, uz ko mēs arī nākamgad
tieksimies, lai čempionāts kļūtu arvien interesantāks. LR IČ priekšsacīkstes šogad
organizējām nedaudz pēc cita formāta un par rezultātiem nebija nekādu domstarpību un
tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Pirmo reizi mēģinājām īstenot video tiešraidi no LR
čempionāta, par ko liels paldies jāsaka Artūram Bauskam un Jānim Lesničenokam. Lielu
ieguldījumu ir devis šajā jomā arī Aksels Ambergs
I.Jozepsone: Gribētos arī atzīmēt meiteņu startu Pasaules čempionātā, par ko
sīkāku informāciju var saņemt no Olgas Kartuzovas. Esmu pārstāvējusi Latviju Japānā
Eiropas GT Savienības un Pasaules GT Federācijas kongresos. Uz Eiropas galda tenisa
Savienību lielas cerības likt nevajadzētu, jo tur ir liels finanšu deficīts. Un kā mēģinājums
uzlabot finansiālo stāvokli ir plānots jauns Eiropas komandu veterānu čempionāts, jo
veterāni ir tā grupa, kuriem ir finansiālie līdzekļi. Eiropas galda tenisa asociācija prezentēja
savu attīstības programmu, kas ir mērķēta uz jaunatni. Ir paredzēts atlasīt jaunatni no visas
Eiropas, kurai tad rīkot nometnes un sacensības. Un tas galvenokārt attiecas uz 2001. –
2002.gados dzimušajiem. Mums būtu par šo grupu jādomā un būtu labi, ja kāds dalībnieks
no mūsu valsts arī iekļūtu šajā grupā. Tāpat tika prezentētas jaunās bumbiņas, uz kurām
jāpāriet 2 gadu laikā. Pirmkārt jaunās bumbiņas atšķiras ar cenu, kas ir lielāka un pašas
bumbiņas ir trauslākas. Tā mūsu sporta veida izmaksas tiek mērķtiecīgi palielinās. Mēs šos
lēmumus nevaram iespaidot. Pēc Ķīnas GT federācijas ieteikuma nolemts turpināt
eksperimentus ar krāsainām bumbiņām. No Starptautiskās galda tenisa federācijas vadības
ir atkāpies federācijas prezidents. Iemesli nav īsti saprotami nevienam. Nākamā kongresā
notiks vēlēšanas. Starptautiskā federācija šobrīd palīdz ļoti mazām valstiņām, pie kurām
mēs nepiederam. Lūdzu visus sekot informācijai Starptautiskās federācijas mājas lapā, jo
tur atrodami dažādi priekšlikumi ar dažādām iespējām. Uz vietējām aktivitātēm skatoties,
mēs pagājušajā gadā veicām biedru pārreģistrāciju un saņēmām pilnu ainu uz esošo brīdi,
kur visas biedrības ir reģistrētas un biedri saskaitīti. Mums šobrīd ir 36 kolektīvie biedri.
Pazaudējuši esam GTK Laura un SK Lejaskurzemes sports. Bet esam arī ieguvuši jaunus
biedrus, no kuriem gribas atzīmēt īpaši Līvānu novada domi, kā pirmo pašvaldību, kas
iestājās LGTF. Republikā esam novadījuši visus paredzētos čempionātus un sacensības kā
jauniešiem, tā arī pieaugušajiem. Tāpat tika veiksmīgi, pēc jaunās sistēmas, noorganizēts
komandu čempionāts, par ko pateicība E.Svīķim, kurš nāca ar savu ideju un izstrādāja
Nolikumu, realizēja savus priekšlikumus un deva lielu ieguldījumu organizēšanā. Ja ir kādi
priekšlikumi nākamajam gadam, tad lūdzu iesniedziet tos un kopā apspriedīsim. Tāpat esat
lūgti domāt par Republikas individuālo čempionātu un tā organizēšanu, par norises vietu un
citām ar to saistītām lietām, sniedziet priekšlikumus un dariet mums to zināmu. Otro gadu
sadarbībā ar Rīgas domi notiek Starptautiskais Rīgas domes kauss. Nākamgad mēģināsim
izdarīt visu, lai kadetu grupā tiktu rēķināts starptautiskais reitings. Jauniešiem tas ir aktuāli.
Pasākuma laikā tika organizēts treneru seminārs, ko vadīja G.Rūsis un visi bija apmierināti.
Nākošo semināru mēģināsim organizēt septembrī, kad būs Baltijas čempionāts. Patreiz
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norit pārrunas ar Igaunijas pārstāvi Vallotu Vainulu par šī semināra vadīšanu. Tāpat ir
jāstrādā pie tiesnešu meistarības pilnveidošanas un vajadzētu domāt par bērnu apmācību
tiesāšanā. Šogad maijā četri pretendenti ir kārtojuši starptautisko eksāmenu un tagad
gaidām atbildi. Nākamgad ir plānota labāka sadarbība ar Olimpisko komiteju un ir cerības
uz lielāku finansējumu. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas pašvaldību. Saglabāts ir
sabiedriskā labuma statuss. Revidentu ziņojums visiem tika nosūtīts, tas ir iesniegts
atbilstoši visiem normatīvajiem aktiem un likumiem.
Nolēma: Viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumus par
LGTF 2013.gada darbības rezultātiem pieņemt zināšanai (par – 28, pret – nav, atturas –
nav).
Par 3.punktu.
E.Puriņš : visiem ir izsūtīts LGTF 2013.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.
I.Jozepsone informē, ka budžeta deficīta nav un strādājam ar rezervi. Pagājušogad treneru
algas saņēma trīs treneri B.Gāga, A.Isajevs un L.Temjaševs. Šogad šis lēmums ir jāpieņem
treneru padomei un tad valde to apstiprinās. Ziedojumu sadaļa šogad ir lielāka. Visi
ziedojumi izņemot tos, kas nāk no prezidenta puses ir mērķziedojumi konkrētiem
pasākumiem un sportistiem. Ja rodas kādi jautājumi, tad lūdzu tos uzdot.
E.Puriņš aicina kolektīvos biedrus ņemt aktīvu dalību ar saviem priekšlikumiem kā
labāk izmantot esošos naudas līdzekļus un kādus priekšlikumus atbalstīt valdē.
Nolēma:, LGTF 2013.gada pārskatu apstiprināt (par – 28, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu.
E.Puriņš: Sakarā ar pāreju uz Eiro LGTF valdes priekšlikums ir biedru naudu
noapaļot uz EUR 35.00, sākot ar 2015.gadu.
Nolēma: LGTF biedru naudas apmēru ar 2015.gadu noteikt EUR 35.00 apmērā no
kolektīvā biedra (par – 27, pret – 1, atturas – nav).
I.Jozepsone aicina visus izteikties par licences apmēru nākamgad. Mans
priekšlikums ir noteikt to EUR 5.00. Ja nav iebildumu, tad valde apstiprinās nākamā gada
licences maksu EUR 5,00.
Par 5. punktu.
Dažādi






E.Puriņš informē par to, ka nākamgad jūnija mēnesī Baku notiek Eiropas
olimpiskās spēles, kurās ir arī galda teniss un ceram, ka Matīsam izdosies tur
nokļūt. Ja mēs būsim olimpisko spēļu dalībnieki, tas veicinās arī lielāku līdzekļu
piesaisti no Olimpiskās komitejas puses. Sacensībās iekļauti arī tādi neolimpiskie
sporta veidi, kā karatē, strītbols, un aerobika. Galvenie atlases kritēriji ir pēc
Eiropas komandu čempionāta, kas notiek septembrī Portugālē un vēl 13 pēc
reitinga.
I.Jozepsone vēlreiz atgādina par pāreju Nolikuma ievērošanu. Jautājums valdē
aktualizējas laiku pa laikam. Iesaku visiem to vēlreiz pārlasīt. Jebkura pāreja ir
jāsaskaņo ar to klubu kur spēlētājs ir reģistrēts septembrī. Ja nevar vienoties, tad
spēlētājs drīkst startēt tikai tajā klubā, kur viņš ir reģistrējies. Īpaši ass ir sporta
skolu audzēkņu jautājums, jo tas ir saistīts ar sporta skolu darba plānošanu un arī ar
treneru ieguldījumu audzēkņos. Ja nevar vienoties ar reģistrēto klubu, tad gadu
jāstartē tur, kur ir reģistrēts septembrī.
E.Svīķis informē par iepriekšējā gada komandu čempionāta norisi. Pasākums
liekas, ka ir izdevies. Visas spēles bija labi apmeklētas un organizētas. Gribētu visus
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priekšlikumus uz nākamo gadu līdz augusta beigām saņemt uz e-pastu. Mums šogad
bija tikai viena apvienotā komanda, kas sastāvēja no kolektīvajiem biedriem.
Nākamgad varētu arī veidot apvienotās komandas no kolektīvajiem biedriem, ar
piebildi, ka katra komanda var piesaistīt divus spēlētājus no citiem kolektīvajiem
biedriem, varbūt arī no ārzemēm. Par to jālemj detalizētāk un jāatspoguļo
Nolikumā. Paldies prezidenta k-gam par finansiālo atbalstu, kas deva iespēju arī
izveidot labas naudas balvas. Nedaudz finanses palika arī uz nākamo gadu
sacensību organizēšanai. Mums ir arī tautas līga, kur varēja piedalīties arī
nereģistrētie biedri, kuri aktīvi spēlē un grib piedalīties sacensībās. Jālemj, kuras
līgas sastāv no kolektīvajiem biedriem, un kuras ir tautas līgas un tas jāfiksē
Nolikumā. Nākamgad obligāti I. un II. līgā jābūt 8 komandām, jo tā sacensības ir
labāk organizēt. Sievietēm bija 7 komandas un tur varētu būt izņēmumi. Tāpat arī
nākamgad negribētos saņemt ultimātus ne no vienas puses – visu savlaicīgi
izdiskutējam līdz septembra beigām, sniedzam savus priekšlikumus un vienojamies
par sacensību organizācijas kārtību un uz septembra beigām jābūt arī sakārtotām
visām spēlētāju pārejām.
E.Puriņš:. 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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