
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008135590
Nosaukums LATVIJAS RAKETLONA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Latvijas Raketlona federācija organizē, propagandē un attīsta Raketlonu – sporta daudzcīņu, kurā
sportisti sacenšas 4 rakešu sporta veidos – galda tenisā, badmintonā, skvošā un tenisā.  Biedrība
veicina un atbalsta sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo
attīstību. Latvijas Raketlona federācija organizē sacensības, sadarbojoties pārējo rakešu sporta
veidu federācijām, nodrošina treniņu procesu jauniešiem, komplektē Latvijas Raketlona izlase
starptautiskiem turnīriem, kā arī aktīvi piedalās Starptautiskās Raketlona federācijas (FIR)
turnīros un aktivitātēs.

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
9 - Sporta atbalstīšana

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

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Malienas iela 26, Rīga, LV-1079
kontaktadrese Malienas iela 26, Rīga, LV-1079
tālruņa numurs 29237019
e-pasta adrese latvijasraketlons@gmail.com
mājaslapa http://www.racketlon.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)
Raketlona sporta aktivitātes un sports kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa tiek popularizēts visa
gada garumā mājas lapā www.racketlon.lv, kā arī mērķtiecīgi tiek popularizēts raketlons Latvijas
reģionos, Regulāri notiek sadarbība ar rakešu sporta veida treneriem un sporta organizācijām, lai
varētu jau bērnībā atklāt katra bērna potencālu noteiktā sporta veidā un virzīt viņa izaugsmi.
•Laika posmos, kad sakarā ar Covid-19 pandēmiju bija iespējams trenēties iekštelpās Latvijas
Raketlona federācija organizēja treniņnometnes Raketlonā (galda teniss, badmintons, skvošs,
teniss)  10.01.-20.12.2020. Piedalījās 30 cilvēki (15 iesācēji), tai skaitā 15 jauniešu un bērni.
Nometnes norises vieta tenisa klubs ENRI, Stirnu iela 34a, Jēkapbils Agrobiznesa koledža.
•LRF Kausa izcīņas 2 posmi Septembris-Decembris 2020. Raketlona turnīros piedalījās 50
sportisti, tai skaitā 10 bērni. Sacensību norises vieta tenisa klubs ENRI, Stirnu iela 34a.
•Rakešu daudzcīņa brīvā dabā – galda teniss, krosmintons un teniss, 2020.gada Augusts tenisa
kortos Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā
•Latvijas sportistu augstākās vietas Pasaules FIR Reitingā: Artūrs Zaicevs 24.vieta vīriešu
konkurencē, Viktorija Ratačova 40.vieta sieviešu konkurencē.
.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
Federācijas reālie ieguldījumi bērnu un jauniešu sportošanā:
Sacensībās un treniņos LRF pilnībā nodrošina bezmaksas spēles inventāru:
- visu 4 sporta veidu - galda tenisa, badmintona, skvoša un tenisa raketēm;
- visu sporta veida bumbiņām un badmintona volāniem;
- skvoša aizsargbrillēm, rezultātu skaitāmajiem utt.
 Pasākumu organizēšanā lielākā izdevumu daļa ir sporta centra - tenisa un skvoša kortu noma.
- jaunieši līdz 18 gadiem ar dalības maksu sedz 30% no reālajiem izdevumiem;
- bērniem līdz 10 gadiem viss ir bezmaksas;
- bērniem un jauniešiem uzsākot treniņprocesu tiek nodrošināti brīvprātīgie palīgi/treneri.
 Sacensību organizēšana:
- Organizējot lielāko gada turnīru - Latvijas Atklāto čempionātu pasākuma organizēšanā piedalās
līdz pat 30 brīvprātīgo, tādējādi iepazīstot gan dažādos sporta veidus, kurus apvieno raketlons,
gan gūstot sacensibu pieredzi un motivāciju no sportistiem.
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III. Turpmākās darbības plāns 

* par piedalīšanos inventāra/iekārtu uzstādīšanā un novākšanā, kā arī 3 dienu sacensību tiesāšanā
un visu pārējo funkciju nodrošināšanā samaksa netiek veikta;
* federācija nodrošina bezmaksas pusdienas, ūdeni, kā arī transportu uz/no sporta centra;
* brīvprātīgaiem tiek organizēts atsevišķa diena bezmaksas treniņiem (informācijai - nomas
maksa 100+ euro/stundā)
Raketlona reitinga turnīros un treniņos 2020.gada sezonas laikā kopumā ir piedalījušies 80
sportisti, tai skaitā:
•piesaistīti 15 jaunieši
•piesaistīti 10 bērni
•piesaistīti 30 jauni sportisti

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 5
7.2 iesaistīto personu skaits 5
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 120

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
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, kas ietver arī 2vai 3 no oficiālās
daudzcīņas veidiem. Sakarā ar Covid-19 2020.gada plānus, diemžēl neizdevās realizēt pilnībā
Latvijas Raketlona federācija sadarbībā ar LSFP, t/n Kurši, Jēkabpils PMK, Sporta klubu 4R,
tenisa klubu ENRI, Fox Travel u.c. veiksmīgi organizēja un novadīja divus LRF Kausa turnīrus.
Sadarbība ar t/k ENRI 4 mēnešus sporta klubā katru nedēļu notika treniņi visos rakešu sporta
veidos, kuros dalību ņēma vairāk nekā 80 sportisti, ieskaitot 20 jauniešus līdz 18gadiem.
Raketlona federācija sadarbībā ar badmintona entuziastiem nodrošināja, ka visa gada garumā
ENRI varēja spēlēt badmintonu katru dienu jebkurā laikā (vienīgā vieta Rīgā).

Bērnu sportā Raketlona priekšrocība ir noskaidrot kurā sporta veidā (rakešu) ir lielākais
potenciāls jau bērnībā, tāpēc rakešu sporta veidu treneri un sporta organizācijas labprāt sadarbojas
ar LRF.
Šobrīd aktīvi darbojas jauniešu un sieviešu atbalsta programmas, ko pilnībā finansē sponsori
pamatojoties uz biedrībai piešķirto sabiedriskā labuma statusu.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Lielākās korekcijas 2020.gadā ieviesa Covid-19 pandēmija – lielākā daļa turnīru tika atcelti.
Salīdzinoši augstas telpu nomas cenas treniņu procesam un sacensībām, kā arī nepieciešamība
nodrošināt inventāru 4 sporta veidiem  padara Raketlonu par dārgu sporta veidu, tāpēc dažādu
organizāciju un sponsoru atbalsts ir izšķirošs faktors  sporta veida attīstībai.
Bez valsts un sponsoru atbalsta dalības maksas sacensībās un treniņprocesā ir iespējama tikai
vidēji-labi situētiem sportistiem/ģimenēm.
Latvijā nav stacionāra rakešu sporta veidu centra, kur sportisti varētu nodarboties ar galda tenisu,
badmintonu, skvošu un tenisu vienlaicīgi jebkurā dienas laikā. Federācijai ir vienošanās par
projektu ar t/k ENRI, tomēr tenisa klubam tas nes zaudējumus.

11. Organizācijas darbības mērķis
Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – vairāk par vienu
gadu):

iesāktie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
•Baltijas mēroga sacensību organizēšana Latvijā katru gadu aizvadot 4 sacensības, notiek no
2009.gada
•popularizēt raketlonu Latvijas reģionos, organizējot Racketlon Split un Racketlon Street
(sacensības ārā), Latvijas tūres vairākās Latvijas pilsētās (Jēkabpilī, Talsos, Daugavpilī u.c.)
•Ikgadēja Pasaules Kausa posma Raketlona organizēšana piesaistot Latvija labākos rakešu
sporta veidu pārstāvjus, kā arī sportistus no vismaz 20 valstīm.
•Treniņu procesa nodrošināšana – badmintona paklāju pārvietošanas projekts, lai varētu
spēlēt visus sporta veidus vienlaicīgi  t/k ENRI vismaz 1 reizi nedēļā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)

2/3



•Jaunu dalībnieku piesaiste tuvāko gadu laikā jauniešu vidū, no individuālajiem rakešu
sportiem, kas ir galda teniss, badmintons, skvošs un teniss.
•Pasaules posma organizēšana 2021.gadā šoreiz piesaistot dalībniekus no vairāk nekā 20
valstīm.
•Stimulēt Latvijas Raketlona spēlētāju starptautisko izaugsmi.

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)
•Vienoties ar telpu iznomātājiem par lielāku atlaižu piemērošanu Raketlona  mērķauditorijai,
sevišķi jauniešiem un bērniem.
•Noorganizēt sporta nometnes iesācējiem, lai varētu novērtēt jauno sportistu talantus un
izvēlēties piemērotāko no rakešu sporta veidiem.
•Latvijas jauno Raketlonistu dalība Pasaules Kausa posmos ārpus Latvijas
•Sadarbība ar galda tenisa, badmintona, skvoša un tenisa treneriem izveidojot atsevišķu
treniņu programmu katrā sporta veidā.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
•veiksmīgi aizvadīt nākamā gada visus kalendārā ieplānotos posmus, piesaistīt jaunus
spēlētājus
•aktīvs un plānveidīgs darbs ar sponsoriem piedāvājot sadarboties labi izstrādātos projektos –
sporta nometnes jauniešiem, komandu organizēšana sacensībām
•piedalīties vismaz piecos Pasaules Kausa posmos, nodrošinot dalību ne tikai Elites
sportistiem, bet arī jauniešiem, amatieriem un  veterāniem
•turpināt sadarbību ar t/k ENRI, lai visus Raketlona sporta veidus būtu iespējams spēlēt
vienlaicīgi, nodrošināt spēlētājiem pieejamas dalības maksas turnīros un treniņos.

Vadītājs U.Dzirkalis
06.07.2021
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