LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Valdes sēdes protokols Nr.8.
Rīgā, Latvijas Sporta federāciju padomes birojā
Grostonas ielā 6 b

2014.gada 25. februārī

Sēdes vadītājs: I.Jozepsone

plkst.18.10 – 19.50

Sekretāre: M.Beņuša
Piedalās: E.Puriņš, A.Burģis, M.Ķuda, J.Cīrulis, G.Kartuzovs, E.Svīķis, A.Bauska,
R.Mirzojans, A.Ambergs.
Darba kārtībā:
1. LGTF iepriekšējās valdes sēdes (14.01.2014.) protokola apstiprināšana
(M.Beņuša).
2. Par Rīgas Domes kausa izcīņas sacensību rezultātiem (G.Kartuzovs).
3. LGTF 2014.gada budžets pirmajā lasījumā ( I.Jozepsone,R.Mirzojans).
4. LR piešķirtā finansējuma treneru algām sadali 2014.gadā (I.Jozepsone).
5. Valsts budžeta līdzekļu izdevumu tāmes apstiprināšana (I.Jozepsone,
E.Puriņš,R.Mirzojans).
6. LR izlases sastāva komplektēšanas principi startam Pasaules čempionātā Tokio
27.04-06.05.2014.(A.Burģis,I.Jozepsone)
7. Par piedalīšanos Ziemeļvalstu čempionātā Norvēģijā,Oslo 23.-25.05.2014
(A.Burģis,I.Jozepsone)
8. Par LR 2014.gada individuālā čempionāta priekšsacīkšu rezultātiem
(G.Kartuzovs,J.Cīrulis)
9. Dažādi:



LGTF sacensību kalendāra apstiprināšana ar pēdējām izmaiņām (I.Jozepsone);
par nākamās LGTF Valdes sēdes sasaukšanu (I.Jozepsone).

Par 1.punktu. Informēja M.Beņuša. Sagatavots un jums izsniegts iepriekšējās valdes
sēdes 14.01.2014. protokols. Nolēma: LGTF Valdes sēdes 14.01.2014. protokolu
apstiprināt (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 2.punktu. G.Kartuzovs par RD kausa izcīņas sacensību rezultātiem. Uzskatu, ka
sacensības un to organizācija bija izdevušās, jo atbraukuši bija spēcīgi sastāvi. Tāpat
pilsētas centrā bija izvietoti baneri ar reklāmu ar informāciju. Ir arī iegūta informācija,
ka Bauskā top sporta centrs, kuram tiek iegādāti 15 galda tenisa galdi. Tāpat jāizsaka
pateicība GTK Namejs, par galdu sagādi un transportēšanu.I.Jozepsone informē, ka no
Baltkrievijas delegācijas tika izteikta īpaša pateicība par sacensību organizāciju un
gatavību piedalīties tajās arī turpmāk. Turnīra laikā atradām iespēju sarīkot treneru
semināru, kuru vadīja G.Rūsis un atsauksmes par to ir saņemtas ļoti pozitīvas. Piedalījās
apm. 20 treneri. A.Ambergs informā par sagatavotajiem turnīra ieraksta diskiem
Nolēma: Pieņemt zināšanai RD kausa izcīņas sacensību rezultātus (par – 8, pret – nav,
atturas – nav).
Par 3.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar sagatavoto LGTF budžeta projektu
2014.gadam Nolēma: Pieņemt LGTF 2014.gada budžetu pirmajā lasījumā (par - 8, pret
– nav, atturas – nav).
Par 4.punktu. I.Jozepsone informē ka ir piešķirti 1800,- Eur finansējums treneru algām
2014.gadā, rosina to principā sadalīt piešķirot 50% M.Burģa trenera atalgojumam un

pārējos 50% sadalīt gada beigās, kad būs izvērtējams katra trenera ieguldījums un
sasniegtie rezultāti galda tenisā. Uzticēt to novērtēt un sadalīt treneru padomi. Nolēma:
Apstiprināt treneru algu sadales principus 2014. gadam (par – 8, pret – nav, atturas –
nav).
Par 5. punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar Valsts budžeta līdzekļu izdevumu tāmi
Nolēma: Apstiprināt sagatavoto Valsts budžeta līdzekļu izdevumu tāmi (par – 8, pret –
nav, atturas – nav).
Par 6. punktu. A.Burģis iepazīstina ar savu redzējumu LR
izlases sastāva
komplektēšanā startam Pasaules čempionātā Tokijā. Šogad čempionātā nestartēs
M.Burģis un S.Semjonovs un noteikt konkrētus kandidātus varēs tikai pēc LR individuālā
čempionāta. Šobrīd pieteikt vīriešiem O.Kartuzovu,A.Reinholdu un L.Maslovu, bet
sievietēm D.Rusinovu,A.Vīnerti un O.Kartuzovu Nolēma: Nosūtīt iepriekšējo
pieteikumu Pasaules čempionātam Tokijā un precizēt kandidātus pēc LR individuālā
čempionāta (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 7.punktu. I.Jozepsone iepazīstina ar savu redzējumu par piedalīšanos Ziemeļvalstu
čempionātā Norvēģijā Oslo 23.-25.05.2014, īpaši uzsverot šī čempionāta ļoti augstās
izmaksas. Piedāvā izteikt priekšlikumu L.Krūmiņai startēt Oslo, jo viņa patreiz tur dzīvo
Nolēma: Izteikt priekšlikumu L.Krūmiņai un tad nākamajā Valdes sēdē lemt par
pieteikumu Ziemeļvalstu čempionātā Oslo (par – 8, pret – nav, atturas – nav).
Par 8. punktu. G.Kartuzovs un J.Cīrulis informē par LR 2014. gada individuālā
čempionāta priekšsacīkšu rezultātiem. Nolēma: Pieņemt zināšanai LR 2014.gada
individuālā čempionāta priekšsacīkšu rezultātus (par – 8, pret – nav, atturas – nav).

9. Dažādi



I.Jozepsone informē par pēdējām izmaiņām LGTF sacensību kalendārā Nolēma:
pieņemt zināšanai LGTF sacensību kalendāru ar pēdējām izmaiņām (par – 8, pret
– nav, atturas – nav);
par nākamās LGTF valdes sēdes sasaukšanu. Nolēma: Nākamo LGTF valdes sēdi
sasaukt 2014. gada 25. martā (par – 8, pret – nav, atturas – nav ).

Sēdes vadītāja:

I.Jozepsone

Protokolēja:

M.Beņuša

