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Pārskats par sporta federācijas (turpmāk - Federācija) aktivitātēm 2020. gadā 
 

Federācijas nosaukums: Latvijas Raketlona Federācija 

 

1. Vispārējā informācija 

1.  Pārstāvētais sporta veids / (darbības joma) Rakešu sporta veidu 

daudzcīņa: galda teniss, 

badmintons, skvošs, teniss 

2. Darbības mērķis un uzdevumi Organizēt un radīt 

nepieciešamos apstākļus 

Raketlona – visu rakešu 

sporta veidu attīstībai 

Latvijā 

3. Izpildinstitūcijas (valdes) sastāvs (vārds, uzvārds, pilnvaru apjoms 

(paraksttiesības), pilnvaru termiņš, pielikumā uz atsevišķas lapas) 

3.1. Kopējais izpildinstitūcijas (valdes) locekļu skaits 5 valdes locekļi 

3.2. Sieviešu skaits Federācijas izpildinstitūcijā (valdē) nav 

4. Federācijas reģistrēto biedru (jurid. pers.) skaits 

(pielikumā biedru saraksts uz atsevišķas veidlapas) 

5 federācijas juridiskie 

biedri 

5. Tajos nodarbojošos personu skaits 

5.1. līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002.gadā un vēlāk) 30 

5.2. vecāki par 18 gadiem (dzimuši 2001.gadā un agrāk) 90 

5.3. Kopā 120 

6.  Federācijas reģistrēto (licencēto) sportistu skaits (ja Federācija pārstāv vairākus 

sporta veidus, norādīt par katru sporta veidu atsevišķi): 

6.1.  līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002.gadā un vēlāk) 30 

6.2. vecāki par 18 gadiem (dzimuši 2001.gadā un agrāk) 90 

7. Tiesnešu (licencēto) skaits nav 

8. Treneru (sertificēto) skaits 2 

9. Budžets 2020.gadā (norādīt kopējo summu EUR): 8474 

9.1. Valsts finansējums (atsevišķi norādot no Izglītības un 

zinātnes ministrijas, Aizsardzības ministrijas 

un citu valsts institūciju piešķirto finansējumu) 

- 

9.2. Finansējums no Latvijas Sporta federāciju padomes 

(LSFP) 
4481 

9.3. Finansējums no Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) - 

9.4. Pašvaldības finansējums (norādot konkrētas 

pašvaldības, no kurām saņemts finansējums) 
- 

9.5. Sponsori, ziedojumi, dāvinājumi  260 

9.5.1. VKS ziedojums 533 

9.6. Biedru naudas - 

9.7. Sporta klubu iemaksas  - 

9.8. Starptautisko sporta organizāciju finansējums 1200 

9.9. Cits finansējums 2000 

10.  Algoto darbinieku skaits (tai skaitā norādot 

darbinieku skaitu, kas tiek algoti no valsts budžeta 

līdzekļiem) 

Nav 
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3. Federācijas sarīkotās Latvijas meistarsacīkstes, čempionāti, kausa izcīņas pieaugušajiem 

(rezultāti pieejami interneta adresē: www.racketlon.lv) 

 

Nr. 
Sacensību nosaukums Sacensību datumi 

Dienu 

skaits 

Sacensību vieta 

(pilsēta) 

Sportistu 

skaits 

pieaugušo 

konkurencē 

1.  LRF Winter Cup 08.02.2020. 1 Rīga 15 

2.  LRF Kausa 4. posms 19.09.2020. 1 Rīga 28 

 Kopā sacensību skaits: 2 Kopā dienu skaits: 2 
Kopā sportistu 

skaits: 
43 

 

 

10. Federācijas īstenotie drošības pasākumi/problēmas Federācijas organizētajās sporta 

sacensībās: 
Ņemot vērā fiziskās slodzes līmeni Raketlonā, kā arī to, ka sacensībās piedalās amatieri un veterāni – Latvijas Atklātā 

čempionāta laikā tiek nodrošināts medicīniskā personāla klātbūtne. Spēlējot skvoša setu, visiem junioriem ir pienākums 

izmantot aizsargbrilles (nodrošina Federācija). 

Kontaktpersona, kas koordinē minēto pasākumu īstenošanu Federācijā 

(vārds, uzvārds, amats, tālrunis, e-pasta adrese) 

Uldis Dzirkalis, valdes 

priekšsēdētājs, 26139220, 

uldis.dzirkalis@gmail.com 

Federācijas izstrādātie noteikumi, kas regulē pasākumus, kas jāīsteno 

organizējot sporta sacensības (piemēram, Federācijas izstrādāts Pasākumu 

drošības reglaments, utt). Lūgums iesniegt minētā dokumenta kopiju. 

 

 
11. Federācijas veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu (darbības 

jomu): 

- Latvijas Raketlona federācija organizē treniņu un sacensību procesu visos rakešu sporta veidos. Šajos 

pasākumos piedalās daudzi Latvijas rakešu sportu (galda teniss, badmintons, skvošs un teniss) 

profesionāļi, kā arī valsts čempioni savos sporta veidos.  

- Federācija atbalsta, kā arī piedalās sacensību organizēšanā rakešu sporta veidu daudzcīņu turnīros 

(RACKETLON SPLIT), kas ietver arī 2 vai 3 no oficiālās daudzcīņas veidiem (šie turnīri netiek iekļauti 

LRF kalendārā/atskaitēs, kā arī rezultāti netiek publicēti federācijas oficiālajā mājas lapā). 

- tiek organizēts treniņu process Latvijas reģionos, piemēram, Jēkabpilī.2020.gada septembris – 

decembris iknedēļas treniņnometnes, kopumā vairāk nekā 50 sportisti. 

- raketlona treniņi Tenisa Klubā ENRI: novembris-decembris  

- sakarā ar COVID-19 noteiktajiem ierobežojumiem teniņu procesa organizēšanai iekštelpās, sadarbībā 

ar ERU (Eiropas Raketlona asociāciju), aktīvi strādājam pie RACKETLON STREET programmas. 

Programma paredz treniņu un sacensību organizēšanu āra apstākļos. 

 

12. Federācijas pārstāvju darbs starptautiskās un Eiropas federācijās: 

Nr. Pārstāvja vārds, uzvārds 

Starptautiskās 

federācijas 

nosaukums 

Ieņemamais 

amats 

starptautiskajā 

federācijā 

Ievēlēšanas 

datums 

Pilnvaru laiks 

 

1.  Zigmārs Puikevics FIR (Starptautiskā 

Raketlona 

federācija) 

Arbitrāžas Valdes 

loceklis 

24.08.2018 3 gadi 

2.  Zigmārs Puikevics ERU (Eiropas 

Raketlona 

asociācija) 

Viceprezidents 12.03.2019 3gadi 

 

 

15. Citas Federācijas aktivitātes: 
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16. Problēmas sporta veida (darbības jomas) attīstībā, Federācijas darbības nodrošināšanā 

2020. gada ietvaros: 

 

Piekrītu, ka šajā pārskatā esošā informācija var tikt izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LSFP 

vajadzībām un var tikt publicēta IZM un LSFP mājas lapās internetā. 

 

 

 

Valdes loceklis  e-paraksts  Zigmārs Puikevics 
  (Ieņemamais amats)  (Paraksts) z.v. (Paraksta atšifrējums) 

 

 

 

2021. gada 25. janvāris 

 

 

(!) Pārskata veidlapa aizpildāma elektroniski, obligāti norādot interneta saites, kurās ir pieejami 

sacensību nolikumi un rezultāti. Aicinām pirms pārskata aizpildīšanas iepazīties ar LSFP izstrādāto 

informatīvo materiālu “Paskaidrojumi pārskatu par atzītās sporta federācijas aktivitātēm 2020. gadā 

sagatavošanai”. 

Līdz 2021. gada 25. janvārim pārskats ar tā pielikumiem elektroniski jānosūta uz LSFP e-pastu 

lsfp@lsfp.lv (MS Word formātā), kā arī jāiesniedz LSFP birojā (Rīgā, Grostonas ielā 6B, LV-1013) 

parakstīti dokumentu oriģināli (izņemot, ja dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu). 

Latvijā nav sporta centru vai klubu, kur vienlaicīgi varētu nodarboties ar galda tenisu, badmintonu,skvošu un tenisu 

jebkurā dienas laikā. Pēdējo 2 gadu laikā ir izveidota veiksmīga sadarbība ar tenisa klubu ENRI – tiek nodrošināta 

iespēja organizēt treniņu procesu visos rakešu sporta veidos vienlaicīgi iepriekš rezervējot aprīkojumu (badmintona 

paklājus). 

Sakarā ar COVID-19 valstī noteiktajiem ierobežojumiem, nācās atcelt vairākus turnīrus, tai skaitā, IWT Latvian Open 

un Latvijas Čempionātu. Šī paša iemesla dēļ pagājušajā 2020. gadā nenotika Pasaules Čempionāts, kā arī lielākā daļa 

no Pasaules tūres posmiem. 

mailto:lsfp@lsfp.lv

