Latvijas tenisa savienība
Reģ. Nr. 40008009525
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa

1. Organizācijas darbības mērķis
1.1. Vadīt un koordinēt ar tenisu saistītu personu un organizāciju darbību Latvijā,
pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses.
1.2. Attīstīt starptautiskos sakarus un rūpēties par tenisu sporta meistarības
paaugstināšanu.
1.3. Veikt šādas sabiedriskā labuma darbības:
- popularizēt Latvijā tenisu kā veselīgu atpūtas un sporta veidu, sevišķi bērnu un
jaunatnes vidū, nolūkā nepieļaut bērnu un jaunatnes iesaistīšanu viņu fiziskai un
garīgai veselībai kaitīgās darbībās;
- nodrošināt un atbalstīt tenisa attīstību Latvijā un augstu sportisko rezultātu
sasniegšanu tenisā, kā arī veicināt augsta līmeņa sportistu izaugsmi;
- veikt bērnu un jauniešu apmācību tenisā un īstenot metodisku un materiālu atbalstu
šādai apmācībai;
- īstenot citas aktivitātes, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai tenisā un veselības
veicināšanas jomā.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma
darbību
 labdarība
 cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība
 pilsoniskās sabiedrības attīstība
 veselības veicināšana
 slimību profilakse
 palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas
situācijās

 izglītības atbalstīšana
 zinātnes atbalstīšana
 vides aizsardzība
 trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšana
 kultūras atbalstīšana
 sporta atbalstīšana
 cita (norādīt)
________________________

3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā
labuma darbība
 ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk bērnu
 nepilnās ģimenes
 cilvēki ar invaliditāti
 personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu
 15–25 gadus veci jaunieši
 personas, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm
 ilgstošie bezdarbnieki
 bezpajumtnieki
 cilvēktirdzniecības upuri
 politiski represētās personas
 personas, kurām stihisku nelaimju vai dabas katastrofu dēļ ir nodarīts kaitējums, vai
viņu ģimenes
 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un viņu ģimenes,
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas dēļ cietušās personas un viņu ģimenes
 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu
atkarības problēmām un viņu ģimenes
 ģimenes, kas audzina bērnu ar invaliditāti
 bērni
 no vardarbības cietušās personas
 Pieaugušie, Veterāni
4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010
kontaktadrese O.Kalpaka pr.16, Jūrmala, LV-2010
tālruņa numurs 67752121
faksa numurs 67755021
e-pasta adrese: tenislatvia@gmail.com

II. 2015.gada darbības pārskats
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)
1. LR čempionāti:
LR vasaras čempionāts jaunieši (16.08.-23.08.) TC „Lielupe” 180 dalībnieki
LR vasaras čempionāts pieaugušie (09.08.-15.08.) TC „Lielupe” 66 dalībnieki
LR vasaras čempionāts seniori (16.08.-22.08.) TC „Lielupe” 101 dalībnieki

LR ziemas čempionāts seniori (04.04.-10.04.) TC „Lielupe” 78 dalībnieki
Klubu komandu čempionāts (01.01.-26.07..) LR klubos, 280 dalībnieki
2. LTS kauss 8 posmi U-12/U-16/U-18 grupās
LTS Kauss-1.posms U12 17.01.-18.01 TC Ādaži 32 dalībnieki
LTS Kauss-1.posms U14 23.01.-25.01. TC Jelgava
LTS Kauss -1.posms U18 09.01.-11.01 TC Jelgava
LTS Kauss-2.posms U12 05.02.-07.02. TC Lielupe
LTS Kauss-2.posms U14 26.02.-28.02 TC Lielupe
LTS Kauss-2.posms U18 29.01.-31.01 TC Lielupe
LTS Kauss-3.posms U12 13.03.-15.03 TC Jelgava
LTS Kauss-3.posms U14 27.03.-29.03 TC Jelgava
LTS Kauss-3.posms U18 21.03.-22.03 TC Ādaži
LTS Kauss-4.posms U12 08.05.-10.05. TK Rīgas satiksme
LTS Kauss-4.posms U14 24.04.-26.04 TC Ādaži,
LTS Kauss-4.posms U18 17.04.-19.04 TC Jelgava
LTS Kauss-5.posms U14 30.04.-02.05. Liepājas TSS
LTS Kauss-5.posms U12 10.07.-12.07 TK Rīgas satiksme
LTS Kauss-5.posms-U18 03.05.-05.05 Liepājas TSS
LTS Kauss 6.posms U14 11.05.-13.05 TK Rīgas satiksme
LTS Kauss-6.posms U18 15.05.-17.05 TK Rīgas satiksme
LTS Kauss-6.posms U12 31.07.-02.08 Liepājas TSS
LTS Kauss-7.posms U14 13.07.-15.07 TK Rīgas satiksme
LTS Kauss-7.posms U12 26.08.-28.08. Liepājas TSS
LTS Kauss-7.posms U18 26.08.-28.08 Mārupes TS
LTS Kauss-8.posms U14 23.08.-25.08 Ventspils OC
LTS Kauss-8.posms U18 25.09.-27.09 Jelgavas TC,
LTS Kauss-8.posms U12 25.09.-27.09 TC Ādaži
LTS Kauss - Masters (pieteikšanās slēgta) TC Lielupe U12/U14U/U16

3. Starptautiskais turnīri Latvijā:
ITF „Mens Future” TC „Lielupe” (01.08.-08.08.), 96 dalībnieki
U-18 starptautiskais turnīrs "Jūrmala Open" (03.10.-10.10.) 99 dalibnieki
Deivisa kauss Latvija- Bulgārija (02.03.-08.03.) TC Lielupe
Deivisa kauss Latvija- Madagaskara (23.07.-07.07.) Liepāja
4. Federāciju kausa sacensības:
Ungārija, Budapešta (02.02.-08.02.) Fed cup
5. Piedalīšanās Eiropas čempionātos jauniešiem:
1. U12 ziemas kom.čemp. meitenēm (4 dal.) 29.01.-01.02 Igaunija, Tallina
2. U12 ziemas kom.čemp zēniem (4 dal.) 29.01.-02.02. Krievija, Kazaņa
3. U14 ziemas kom.čemp. meitenēm (4. dal.) 04.02.-09.02.Krivija, Novokunetska
4. U14 ziemas kom.čemp. zēniem (4 dal.) 04.02.-10.02.Minska, Baltkrievija

5. U16 ziemas kom.čemp. zēniem (4 dal.) 05.02.-09.02..Francija, Cholet
6. U16 ziemas kom.čemp. meitenes (4 dal.) 05.02.-09.02..Nīderlande, Zupten
7. U12 vasaras kom.čemp. zēniem (4 dal.) 22.07.-27.07. Čehija,
8. U12 vasaras kom.čemp. meitenem (4 dal.) 22.07.-27.07. Turcija, Palovs
9. U14 vasaras kom.čemp. zēniem (4 dal.) 25.06.-28.06.. Beļģija, Alleu
10. U14 vasaras kom.čemp. meitenēm (4 dal.) 25.06.-28.06..Čehija, Rakovņiki
11. U16 vasaras kom.čemp. zēniem (4 dal.) 28.07.-01.08. Itājia, Bari
12. U16 vasaras kom.čemp. meitenēm (4 dal.) 28.07.-01.08.Čehija, Rakovņiki
13. U18 vasaras kom.čemp. zēniem (3 dal.) 28.07.-01.08.Spānija, Bilbao
14. U14 individuālais turnīrs zēni un meitenes (5. dal.) 19.07.-28.07. Čehija, Pilzene
15. U16 individuālais turnīrs zēni un meitenes (5 dal.) 18.07.-23.07. Krievija, Maskava
16. U18 individuālais turnīrs zēni un meitenes (3 dal.) 18.07.-23.07...Klosters, Šveice
17. U-14 ITF/TE attīstības turneja 08.03.-22.03.(5) Antālija, Turcija
18. U-14 ITF/TE attitibas turneja 25.07.-23.08.(1)
19. U-16 ITF/TE attīstības turneja 28.05.-28.06. (2)
6. Izglītības pasākumi:
Tiesnešu un treneru piedalīšanās gan vietējos, gan starptautiskajos semināros, kā arī ir
pilnveidojusie treneru sertifikācijas sistēma.
U-10 treneru kursi 26.03..2015 (21)
ITF/LTS treneru kursi 09.11.-12.11.2015 (18)
6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā
1. Jeļena Ostapenko turpina kāpt pa Pasaules reitinga vietām un gadu noslēdz ar augsto 79. vietu,
Anastasija Sevastova 110., un Ernests Gulbis 81.
2. „Federāciju kausa” sieviešu izlases komanda atkārtoti spēja saglabāt vietu Eiro/Āfrikas zonas
1.grupā. Deivisa kausa izlases saglabāja vietu Eiro/Āfrikas zonas 2.grupā.
3. Ratiņtenisa komanda kā arī Pludmales tenisa komanda piedalījās Pasaules čempionātā

4. Aktivizētas nodarbības „U-10 tenisā ” 5-10 gadu veciem bērniem tenisa klubos, visos
Latvijas reģionos.
5. Aizvien tiek pilveidota sprtistu licenču sistēma, elektroniskā reģistrācija un retinga
aprēķins.
6. Tiek attīstīta treneru sertifikācijas sistēma.
7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits: 42 kolektīvais biedrs
iesaistīto personu skaits: 2969
sabiedriskā labuma guvēju skaits: LTS kolektīvie biedri
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 537240 EUR
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 549575 EUR, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 465380 EUR

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 84195 EUR
9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes
iestādēm, komersantiem)
1. Turpinās veiksmīga sadarbība ar Latvijas Olimpisko komiteju, LR IZM Sporta
departamentu, Latvijas Sporta federāciju pārvaldi, TC „Lielupe” un citām tenisa bāzēm
reģionos.
2. Turpinās sadarbība ar TE( Tennis Europe) un ITF(International Tennis 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. Pašvaldību nepietiekamais atbalsts tenisa attīstībai (jaunu tenisa bāzu celtniecība,
sacensību organizēšana).
3. Nepietiekams tenisa bāzu skaits, reģionos, lai varētu organizēt treniņu nodarbības un
sacensības ziemas periodā.
4. Valsts un pašvaldību budžeta mazais līdzfinansējuma atbalsts sportam.

III. Turpmākās darbības plāns
11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu): Valsts tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projekta izstrāde un būvniecība
- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam
gadam):

- iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

- plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

___________________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)

Kārlis Lejnieks
(vārds un uzvārds)

Piezīme.
*
Veidlapas rekvizītu "organizācijas vadītāja paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām elektronisko
dokumentu noformēšanas prasībām.
2016.gada 30.martā

