
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008009525
Nosaukums LATVIJAS TENISA SAVIENĪBA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2017

1. Organizācijas darbības mērķis
1.1.Vadīt koordinēt ar tenisu saistītu personu darbību Latvijā, pārstāvēt un īstenot kopīgas
intereses.
1.2.Attīstīt starptautiskos sakarus un rūpēties par tenisa sporta meistarības paaugstināšanu;
1.3.Veikt šādas sabiedriskā labuma darbības:
-popularizēt tenisa kā veselīgu atpūtas un sporta veidu sevišķi bērnu un jaunatnes vidū, lai
veicinātu bērnu un jauniešu iesaistīšanos viņu fiziskajai un garīgajai veselībai labvēlīgā darbībā:
-nodrošināt un atbalstīt tenisa attīstību Latvijā, augstu sportisko rezultātu sasniegšanai, kā arī
veicināt augsta līmeņa sportistu izaugsmi;
-rūpēties par tenisa meistarības paaugstināšanu;
-veicināt bērnu un jauniešu apmācību tenisā;
atbalstīt tenisa apmācības metodikas un materiālu izstrādi;
-organizēt un atbalstīt tenisa sacensības;
-veicināt pludmales tenisa popularizēšanu;
-veicināt ratiņtenisa(cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) popularizēšanu;
-veikt tenisa vēstures izpēti, apkopošanu un publicēšanu;
-īstenot tenisa aktivitātes, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai tenisa un veselības
veicināšanas jomā.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
4 - Izglītības veicināšana
7 - Veselības veicināšana
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15-25 gadus veci jaunieši
15 - Bērni
3 - Cilvēki ar invaliditāti

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Oskara Kalpaka prospekts 16, Jūrmala, LV-2010
kontaktadrese Oskara Kalpaka prospekts 16, Jūrmala, LV-2010
tālruņa numurs 26470979
faksa numurs
e-pasta adrese svalbe@lts.lv
mājaslapa www.lts.lv

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas čempionāti jauniešiem 185 dalībnieki (13.08.-18.03)Mežaparks, pieaugušajiem 57
dalībnieki (07.08.-12.08.) Liepāja un senioriem 95 dalībnieki (13.08.-18.08.) Mārupe.
ITF"Men`s Future" starptautisks turnīrs (28.07.-06.08.) Rīga
Deivisa kauss Latvija - Norvēģija (07.02.-07.03) Jelgava
Eiropas komandu čempionāti jauniešiem ziemas/vasaras un individuālie čempionāti
LTS kauss sacensību sērija u-12/u-14/u-18 katrai vecuma grupai 8 sacensības gadā, plus
noslēdzošais posms

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
1.Jeļena Ostapenko Pasaules reitingā gadu noslēdz ar 7.vietu un Anastāsija Sevastova 16.vietu.
2.Federāciju kausa sieviešu izlases komanda atkārtoti spēja saglabāt vietu Eiropas/Āfrikas
zonas1.grupā.
3.Pludmales tenisā tika rīkotas vietējā un starptautiskā līmeņa sacensības.
4.Tiek pilnveidota sportistu reitinga sistēma un elektroniskā reģistrācija turnīriem.
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5.Izveidota sadarbība ar Paralimpisko federāciju.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas

7.1 dibinātāju/biedru skaits 37
7.2 iesaistīto personu skaits 4813
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 9655

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 514808 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 497925 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 418816 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

79109 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
1.Turpinās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Sporta federāciju pārvaldi,Latvijas Olimpisko
komiteju,Latvijas Paralimpisko komiteju.
2.Turpinās sadarbības ar TE(Tennis Europe) un ITF(International Tennisa Federation)

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
1.Joprojām nav izveidots nacionālais specializētais tenisa centrs ar valsts nodrošinātu
finansējumu, treniņu procesa nodrošināšanai un sacensību organizēšanai.
2.Valsts un Pašvaldību nepietiekamais atbalsts tenisa attīstībai (jaunu tenisa bāzu celtniecība,
sacensību organizēšana)
3.Nepietiekamai tenisa bāzu skaits , reģionos, lai varētu organizēt treniņu nodarbības un
sacensības ziemas periodā.

Vadītājs K.Lejnieks
03.04.2018
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