LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
2015.gada Kopsapulces protokols.
Kopsapulci sasauca:
Par Kopsapulci rakstiski paziņots

LGTF valde
2015.gada 20.maijā

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

2015.gada 07.jūnijā
plkst.12.10– 13.35

Piedalās: A.Prohorovs (LGTF prezidents, Sporta klubs Flo-te), Ina Jozepsone
(LGTF ģenerālsekretāre, Jēkabpils SS, Jēkabpils SC), Egils Puriņš (LGTF viceprezidents,
SIA Avotiņi), Māris Ķuda (LGTF viceprezidents, Rīgas 37.vidusskola), Aivars Burģis (SIA
„Ezermala1”), Lidija Kalniņa (Rīgas 22.vidusskola), Andrejs Šlikovs (GTK A-73), 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), Artūrs Golubovs (GTK Aloja), Ervīns Svīķis (Iecavas novada sporta
skola „Dartija”), Laura Pavāre (RD JKSD Bērnu jauniešu centrs „Laimīte”),Māris
Freibergs (Liepājas Kompleksā sporta skola), Gints Eihmans (RTU sports, biedrība),
Ainārs Eņģelis (Vecumnieku novada Domes sporta skola), Vadims Berežkovs (Salaspils
galda tenisa klubs, biedrība) Uldis Rukmanis (GTK Daniela),Anatolijs Isajevs (Preiļu
novada BJSS) Roberts Mirzojans, Aksels Ambergs, Falkenšteins
Darba kārtībā:
1. LGTF 2014.gada 08.jūnija Kopsapulces protokola apstiprināšana.
2. LGTF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumi
par LGTF 2014.gada darbības rezultātiem un to apspriešana.
3. LGTF 2014.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 24 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 – 24, pret – nav, atturas – nav);
 par sapulces vadītāju iecelt E.Puriņu (par – 24, 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 2014.gada
8.jūnija Kopsapulces protokolu.
Nolēma apstiprināt LGTF 2014.gada 8. jūnija kopsapulces protokolu (par – 24, 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 dēl aizvadītajā gadā
nav bijis iespējams būt pietiekami aktīvam sporta ziņā, pievērst pietiekamu uzmanību
darbam LGTF. Galvenokārt nodarbojos ar finanšu kontroli
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M.Ķuda informē par sportistu dalību Pasaules un Eiropas čempionātos, kuru
rezultāti ir uzskatāmi par labiem. Individuālajā čempionātā diemžēl ne ar ko spilgtu lepoties
nevarējām. Labākas izredzes mums būtu komandu čempionātā. Latvijā veiksmīgi ir
norisinājies komandu čempionāts, par ko liels paldies jāsaka E.Svīķim. Līmenis arī
paaugstinātos, jo varētu ņemt dalību arī ārvalstu spēlētāji. Esam centušies nodrošināt
videotranslācijas. Skatījumi internetā tuvojās 4 tūkstošiem. Šogad darbojās jaunā
licenzēšanas sistēma. Šis bija tāds ieskriešanās gads. Nākamgad cerams stāvoklis šajā jomā
uzlabosies. Jauiešiem tika organizēta viena nometne Iecavā. Tuvākajā laikā būs vēl viena
nometne sadarbībā ar GTK Namejs. Diemžēl no klubiem nav pietiekamas intereses.
Iniciatīvu vairāk gaidām arī no kolektīvajiem biedriem.
E.Puriņš informē par savu darbu LGTF 2014.gadā. Mans pienākums ir atbildība
par tiesnešiem. Mums ir 4 jauni starptautiskie tiesneši, kuri ir bijuši jau pietiekami aktīvi.
Līmenis ir audzis. Divi mūsu tiesneši R. Freiberga un J.Gmiraks šobrīd tiesā Islandē, kur
notiek mazo valstu sacensības. Es un Māris Freibergs 29. maijā tiesājām Krievijā un Mārim
Freibergam bija iespēja tiesāt 3 mačus un viens no tiem bija Bols ar Ovčarovu. To spēli vēl
var apskatīties internetā. Man ir piešķirta augstākā kategorija un parīt dodos uz Baku
Eiropas spēlēm , kurā piedalās arī M.Burģis. Nākamās spēles notiks pēc 4 gadiem
Nīderlandē. Regulāri ir notikušas Valdes sēdes. Starp tiesnešiem esmu Pasaules devītniekā.
I.Jozepsone: Gribu teikt, ka beidzot esam pabeiguši pārreģistrāciju. Visi 36
kolektīvi darbojas un visos notiek aktivitātes. Spēlētāji ir vairāk nekā tūkstotis, no kuriem
300 ir jaunieši. Ir iesniegti dokumenti audita firmai, lai pārliecinātos, ka visa dokumentācija
ir atbilstoša visām prasībām. Visas rīkotās sacensības un aktivitātes ir atspoguļotas mājas
lapās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Ir rīkotas nometnes Drustos, Rucavā,
Ozolniekos. 1916.gadā atkal varēs kārtot eksāmenus starptautiskā tiesneša kategorijas
iegūšanai. Pasaules čempionātā esam tikušies ar Starptautiskās federācijas prezidentu, kur
apsolījām, ka mēģināsim sarīkot vienu no ITTF jaunatnes čempionātiem. Tur mums būs
vajadzīgi brīvprātīgie.. Pagājušajā gadā tika sarīkots Baltijas čempionāts Alojā.
Noorganizēts bija augstā līmenī. 2017. gadā jārīko Baltija veterānu čempionāts. Domājiet
par vietu kur to organizēt un nākat ar priekšlikumiem. Ir doma atjaunot klubu stimulēšanas
pasākumu izejot no sasniegtajiem rezultātiem. Ir doma sarīkot vienu jaunu turnīru
pieaugušajiem TOP-8. Nolikums ir projekta stadijā. Nākamā gada individuālā čempionāta
rīkošanas datumi ir kalendārā, bet domājiet kur to sarīkot. Lūgums sūtīt priekšlikumus par
komandu čempionātu. Pagājušo gadu atjaunojām Stigas turnīru. Iniciatīva nāca no treneru
padomes. Bērni bija ar turnīru ļoti apmierināti. Vajag domāt par to kā mēs turpinām šo
turnīru. Gaidīsim no jums priekšlikumus par turnīra uzlabošanu un kārtības mainīšanu.
Igauņi ir izdevuši igauņu valodā galda tenisa noteikumus ar mūsu spēlētāju uz vāka. Gan
tulkošanu un izdošanu ir uzņēmies viens no igauņu galda tenisa klubiem.
E.Puriņš: informē, ka visiem izsūtīts Revīzijas komisijas ziņojums
Nolēma: Viceprezidentu, ģenerālsekretāra un revīzijas komisijas ziņojumus par
LGTF 2014.gada darbības rezultātiem pieņemt zināšanai (par – 24, pret – nav, atturas –
nav).
Par 3.punktu.
E.Puriņš: visiem ir izsūtīts LGTF 2014.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.
E.Puriņš aicina kolektīvos biedrus ņemt aktīvu dalību ar saviem priekšlikumiem kā labāk
izmantot esošos naudas līdzekļus un kādus priekšlikumus atbalstīt valdē.
Nolēma: LGTF 2014.gada pārskatu apstiprināt (par – 24, pret – nav, atturas – nav).
Par 4. punktu.
Priekšlikumu saistībā ar izmaiņām LGTF Statūtos un biedru naudas apmēriem nav.
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Par 5. punktu.
Dažādi











L.Pavāre gribu visiem pateikt paldies par aktīvu dalību sacensībās. Bērniem ļoti
patika STIGAS kausa sacensības. Vērtīga pieredze tika gūta Bauskā, kur tie
spēlētāji, kas zaudēja tika iesaistīti tiesāšanā. To būtu vērts iekļaut Nolikumā.
Tomēr daudz kas arī netiek ievērots – nav vienādu formas kreklu. Sīkumi sastāda
lielas lietas. Bieži var vērot, ka visiem sportistiem ir daudz treneru, kuru starpā
sacensību sākumā notiek vētrainas diskusijas par sacensību norisi. Aicinu visus
trenerus padomāt par apziņu un attieksmi pret turnīru. Tāpat gribas izteikt pateicību
E.Svīķim par komandu sacensību organizāciju.
L.Falkenšteins gribu izstāstīt savu skatu no malas. No malas izskatās, ka klubi
dzīvo paši savu dzīvi, un ne ar vienu nekontaktējas. Varbūt arī ka kaut kas notiek,
bet no malas tas nav redzams. Sociālajos tīklos ir klusums. STIGAS turnīra mērķis
bija atrast jaunus perspektīvus talantus. Informācijas daļa līdzinās nullei. Bērniem ir
svarīgi visu redzēt un uzzināt tūlīt šeit un tagad. Bērni dzīvo sociālajos tīklos,
sazinās tur un sarunājas. Turnīra laikā ir jāatrod entuziasti, kas ar to nodarbojas.
Organizētāji nerūpējas par atmosfēras radīšanu. Reitingos vīriešiem pirmajā 100 ir
tikai 8 cilvēki kas jaunāki par 1994. Iznāk, ka galda teniss ir pensionāru sports.
Kurp mēs ejam???? Jums ir jāatrod jauni spēki un jāiesaista galda tenisā. Jūs tā arī
spēlēsiet savstarpēji līdz 90 gadiem????? Jums vajag apsēsties un padomāt kas ir
vajadzīgs un kas jādara, lai piesaistītu jaunus dalībniekus šim sporta veidam. Kur
var izlasīt, kas notiek klubos? Cik bieži viens klubs viesojas pie otra un notiek
savstarpējas sacensības. Būtība ir tā, ka jums intensīvi jādomā par savu klubu
aktivitātēm sociālajos tīklos. Man ir aizdomas, ka tas saistīts ar vidējo vecumu, kurā
jūs visi atrodaties. Un jums ir jāatrod jauni cilvēki, kas prot un grib to darīt.
Pasākuma dalībniekam ir jājūt, ka ir arī sponsors, kas viņus atbalsta un tad ir lielāka
vēlme vairāk laika veltīt šim sporta veidam. Jums ir jāvērš uzmanība uz to, ka lūk
skatieties – mūs atbalsta. Tāpat vajag ielūgt oficiālas personas, kas arī cels
dalībnieku pašapziņu. Izmantojiet vietējo presi. Tas ir viss, ko vēlējos pateikt. Tāds
ir skats no malas uz galda tenisu Latvijā. Jo šobrīd ir daudz bezmaksas veidu, kā
popularizēt savu sporta veidu. Paldies par uzmanību.
A.Isajevs: gribu dažus vārdus izteikt par mājas lapu. Ļoti labi visu atspoguļo
www.galdateniss.lv, turpretī LGTF mājas lapa atpaliek informatīvajā un
atraktivitātes ziņā. Tāpat rodas iespaids, ka viss galda teniss ir Latvijā ir koncentrēts
Bauskā un Iecavā, lai gan Preiļos ir ļoti laba zāle un iespējas spēlēt un sarīkot
kvalificētus turnīrus
A.Ambergs: piekrītu L.Falkenšteinam, ka atspoguļot galda tenisa aktivitātes
vajadzētu daudz nopietnāk. Lapā www.galdateniss.lv ir gan Faceboo, Twitter,
draugiem ikonas, kur var ieraudzīt informāciju par galda tenisu. Piekrītu, ka katrā
klubā var atrast jaunieti, kas operatīvi varētu ievietot informāciju. Tāpat lai ievietotu
fotogrāfijas, tām būtu nepieciešama kvalitāte. Nepieciešama spoguļkamera, kas
varētu nobildēt kaut vai apbalvošanu un skatieties, kas atrodas fonā. Varat man
zvanīt un jautāt kā labāk to izdarīt. Ļoti neaktīvs ir Twitter konts galda tenisam.
Mums visiem kopā ir jāpadomā par šīm lietām.
A.Burģis: rosina LGTF slēgt līgumus ar turnīra rīkotāju, kur ir atrunāti visi
noteikumi, kam ir jābūt ievērotiem sacensībās.
E.Svīķis: Paldies par labiem vārdiem par komandu čempionātu. Pilnīgi piekrītu
L.Falkenšteina kungam par novēlotu informāciju mājas lapā un sociālajos tīklos.
Bija arī problēmas par vienotu formas tērpu, kas turpmāk jāņem vērā visiem
klubiem. Varbūt ir cilvēki, kas vēlas piedalīties organizēšanā. Iesaku par to
padomāt. Nākamgad formāts paredzēts tāds pats. Tāpat gaidu arī jaunus
priekšlikumus.
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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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