LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.12.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2014.gada 12.augustā

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 20.35

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, J.Cīrulis, G.Kartuzovs, A.Bauska, E.Svīķis,
R.Mirzojans, O.Kartuzova, A.Ambergs, A.Reinholds, M.Freibergs, K.Jahontovs,
I.Mahauri, D.Rusinova, V.Majorova
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (08.06.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par Eiropas jaunatnes čempionāta rezultātiem (O.Kartuzova).
3. LR izlases sastāva apstiprināšana startam Eiropas mini-kadetu čempionātā 22.24.08.2014. (I.Jozepsone).
4. Par piedalīšanos Eiropas čempionātā Portugālē 24.-28.09.2014 delegācijas sastāva
apstiprināšana (A.Burģis, I.Jozepsone).
5. LR 2014.-2015.gada sezonas komandu čempionāta Nolikuma apstiprināšana
(E.Svīķis).
6. Par Baltijas čempionāta sarīkošanu 13.-14.09.2014 (I.Jozepsone).
7. LGTF pāreju Nolikuma projekta apstiprināšana (M.Ķuda).
8. LGTF budžeta līdzekļu izlietojuma apstiprināšanas kārtības izstrāde (M.Ķuda).
9.





Dažādi:
par jauna kolektīvā biedra, GTK „Baltais” uzņemšanu LGTF (I.Jozepsone);
LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
LGTF treneru padomes informācija (A.Reinholds);
par nākamās LGTF Valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 08.06.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 08.06.2014. protokolu
apstiprināt (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. O.Kartuzova iepazīstina ar Eiropas jaunatnes čempionāta sacensību
rezultātiem un izcīnītām vietām. Starts šajās sacensībās ir ļoti neveiksmīgs. Valde ir
uzaicinājusi piedalīties sēdē D.Rusinovu, V.Majorovu un I.Mahauri un grib saņemt no
viņām informāciju par startu un nākotnes plāniem. Nolēma: Pieņemt zināšanai Eiropas
jaunatnes čempionāta rezultātus un no meitenēm saņemto informāciju un paskaidrojumus
(par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone informē par LR izlases sastāvu Eiropas mini-kadetu
čempionātam 22.-24.08.2014. Francijā. Meitenēm komandā iekļautas: R.Meļķe,
S.Musajeva D.Piskunova, V.Poriņa; Zēniem: D.Kogans, A.Šaroks, D.Vasiļjevs, M.Sīlis,
V.Farbtuhs, Treneri A.Isajevs un L.Temjaševs. Nolēma: Apstiprināt LR izlases sastāvu
Eiropas mini-kadetu čempionātam 22.-24.08.2014. Francijā minētajā sastāvā. (par – 8,
pret – nav, atturas – nav).
Par 4.punktu A.Burģis Eiropas čempionātam Portugālē 24.-28.09.2014. iesaka vīriešu
komandu veidot sastāvā iekļaujot M.Burģi, S.Vasiļjevu un O.Kartuzovu. Sieviešu izlasi
uz sacensībām nesūtīt. Nolēma: LR vīriešu izlasē Eiropas čempionātam Portugālē 24.28.09.2014 iekļaut M.Burģi, S.Vasiļjevu un O.Kartuzovu. Uzticēt E.Puriņam nosūtīt
LGTF komandas pieteikumu (par – 8, pret – nav, atturas – nav).

Par 5.punktu. E.Svīķis informē par sagatavoto Nolikumu LR komandu čempionātam
2014.-2015.gadu sezonai. Notiek diskusija par atsevišķiem Nolikuma punktiem. Nolēma:
Apstiprināt sagatavoto Nolikumu LR komandu čempionātam 2014. – 2015.gadu sezonai
ar ieteiktajiem labojumiem (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 6.punktu. I.Jozepsone iesaka šobrīd kā labāko risinājumu Baltijas valstu
čempionāta sarīkošanai izvēlēties Aloju, kur ir gan zāle un inventārs, kā arī ir iespējams
atrast piemērotas naktsmītnes sportistiem. Par balvu fondu vēl vajadzētu vienoties ar
dalībvalstīm. Nolēma: Baltijas valstu čempionātu 13.-14.09.2014. sarīkot Alojā. Par
atbildīgo personu nozīmēt Ervīnu Svīķi, par galveno tiesnesi Egilu Puriņu. Lūgt Inu
Jozepsoni sazināties ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem lai apspriest jautājumu par
bumbām un par naudas balvām (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu: M.Ķuda iepazīstina ar LGTF pāreju Nolikuma projektu. Nolēma:
Pieņemt sagatavoto LGTF pāreju Nolikumu pirmajā lasījumā un sagatavot to
apstiprināšanai nākamajā LGTF valdes sēdē (par –8, pret – nav, atturas – nav).
Par 8. punktu: M.Ķuda iesaka izstrādāt budžeta līdzekļu izlietojuma apstiprināšanas
kārtības procedūru. Valde piekrīt procedūras izstrādes nepieciešamībai. Nolēma:
Informāciju pieņemt zināšanai jo sistēmas izstrāde tika noraidīta un atgriezties pie
jautājuma kad būs iespēja sagatavot procedūras projektu (par – 8, atturas – nav).
Dažādi







I.Jozepsone informē par iesniegumu uzņemt par kolektīvo biedru no GTK
„Baltais”. Ņemot vērā, ka šī kluba valdes sastāvā ir I.Sidorovs, kas nav nokārtojis
savas parādsaistības ar mūsu sponsoru, SIA „Intrad” būtu lietderīgi, pirms kluba
uzņemšanas LGTF, informēt par to kluba valdību. Nolēma: pirms uzņemt par
kolektīvo biedru GTK „Baltais”, informēt kluba vadību par I.Sidorova
nenokārtotajām parādsaistībām pret LGTF sponsoru un kluba uzņemšanu atlikt uz
nākamo LGTF valdes sēdi (par – 7, pret – nav, atturas – J.Cīrulis);
I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par –8, pret –
nav, atturas – nav);
A.Reinholds kā treneru padomes pārstāvis informē LGTF valdi par pagājušiem
rezultātiem un nākotnes plāniem. Esmu nolēmis šogad pabeigt Pedagoģijas
fakultāti Universitātē kā arī, ja federācija atbalstīs manu kandidatūru, uzņemties
trenera pienākumus zēnu junioru un kadetu izlasēm. Nolēma: uzdot A.Reinholdam
sagatavot uz treniņu un nometņu plānu kā arī tāmi nepieciešamam finansiālam
atbalstam (par –8, pret – nav, atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF Valdes sēdi
sasaukt 2014.gada 9.septembrī plkst.18.00 (par – 8, pret – nav, atturas – nav).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

