Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs
Nosaukums
Adrese
Taksācijas periods no

40008023618
LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA
Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
01.01.2018 līdz 31.12.2018

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Pamatinformācija
Reģistrācijas numurs 40008023618

Darbinieku skaits
Darbības sfēra
Likvidācijas slēguma
bilance

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

0
Biedrība
Nē

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Bilance
Reģistrācijas numurs 40008023618

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Bilances aktīvi
Rindas
kods

Posteņa nosaukums

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
II. Pamatlīdzekļi
2. Pārējie pamatlīdzekļi
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
1. Materiāli
II. Debitori
IV. Nauda
Kopā aktīvi

10
20
30
50
80
90
100
120
140
150

Pārskata gada
beigās

2767
188
2579
2579
30998
8918
8918
2003
20077
33765

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

2557
188
2369
2369
47177
7871
7871
4290
35016
49734

Bilances pasīvi
Posteņa nosaukums

I. Fondi
3. Rezerves fonds
3.2. Pārskata gada rezerves fonds
III. Īstermiņa kreditori
3. Pārējie kreditori
Kopā pasīvi

Rindas
kods

10
40
45
80
110
120

Pārskata gada
beigās

30003
30003
30003
3762
3762
33765

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

43031
43031
43031
6703
6703
49734
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP)

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023618
Posteņa nosaukums

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas.
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi.
IV. Saņemtās dotācijas.
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības
VII. Citi ieņēmumi.
VIII. Ieņēmumi kopā.
IX. Izdevumi.
2. Materiālu izdevumi.
3. Algas.
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
6. Citi izdevumi.
XI. Izdevumi kopā.
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Rindas
kods

10
20
40
50
60
70
80
100
110
120
130
140
160
170

Pārskata gada
beigās

1575
7840
44043
13428
23970
90856
103884
8703
1916
462
1627
91176
103884
-13028

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

1380
35100
45409
8763
11565
102217
114893
9777
1973
459
1422
101262
114893
-12676
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP)

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023618
Posteņa nosaukums

I. Atlikums pārskata gada sākumā.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai).
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas.
1.3. Fiziskās personas (rezidenti).
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.
1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem.
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai.
IV. Atlikumi pārskata gada beigās.
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada
beigās

10
12

29198
29198

46650
46650

20
30
40
60
170
180

7840
7840
1590
6250
26450
26450

35100
35100
23720
11380
52552
52552

190
200
300
310

26450
26450
10588
10588

52552
52552
29198
29198
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts (ZDS)
Reģistrācijas numurs 40008023618
Ziedotāja
tips

Valsts

1 LR
LV
juridiskā
persona
2 LR
LV
juridiskā
persona
3 LR
LV
juridiskā
persona
4 LR
juridiskā
persona
5 Fiziskā
persona
rezidents
6 Fiziskā
persona
rezidents
7 Fiziskā
persona
rezidents
8 Fiziskā
persona
rezidents
9 Fiziskā
persona
rezidents
10 Fiziskā
persona
rezidents
11 Fiziskā
persona
rezidents

LV
LV

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

NMR kods /
personas kods

Nosaukums /
vārds, uzvārds

41503003476 INGRID A
SIA
40003754957 CENTRUM
EUROPA
SIA
44101015006 APSES
ZEMNIEKA
SAIMNIECĪ
BA
40103657889 ALEGRIA
DELAVIDA
SIA
04097810278 Artūrs
Korbuts

Ārvalstu adrese

Nauda
(euro)

Mantiskā
(euro)

Mērķis

1000,00

Neierobežotai
lietošanai

300,00

Neierobežotai
lietošanai

150,00

Neierobežotai
lietošanai

140,00

Neierobežotai
lietošanai

4000,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

21045511924 Aivars Burģis

1500,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

09076311288 Daina Ročāne

200,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

30097112153 Vitālijs
Pohomovs

200,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

12124411492 Andris
Balbieris

150,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

07076512208 Gintis
Krivods

150,00

Neierobežotai
lietošanai

LV

25067611967 Karmena
Kotāne

50,00

Neierobežotai
lietošanai

Kopā (euro) 7840,00
Nauda un mantiskā kopā (euro) 7840,00

Komentārs

0,00
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Informācija par revidentu

Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008023618

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Revidenta ziņojuma datums
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības reģistrācijas numurs
Licences numurs
Sertifikāta numurs
Komentārs
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008023618

1

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma
apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums
(euro)

2

3

1 Latvijas
čempionātu,meistars
acīkšu un
treniņnometņu
sarīkošana
2 Piedalīšanās Eiropas
jaunatnes
čempionātā KlužaNapokā (Rumānija)
3 Piedalīšanās Eiropas
minikadetu
čempionātā
Strasbūrā (Francija)
4 Piedalīšanās
Krievijas
kontinentālā
komandu
čempionātā
5 Pasaules Strādājošo
sporta spēles
(Francija) un
International
Veterans Table
Tennis Tournament
Kostadorada
(Spānija)
6 Piedalīšanās
pasaules veterānu
čempionātā
Lasvegasā (ASV)
7 Piedalīšanās
sacensībās Minskā
(Baltkrievija)
8 Piedalīšanas
treniņnometnē Narvā
un Vatlā (Igaunija)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
vispārējie
mērķziedojumi no tiem kopā
ziedojumi
(noteiktiem
anonīmi
(neierobežotai mērķiem),
t.sk. ziedojumi un
lietošanai), t.sk.
anonīmi
dāvinājumi
anonīmi
4

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)
sabiedriskā
labuma
darbībai (SL)

pārējiem
saimnieciskās
darbības
izdevumiem
(SD)

administratīvaji
em izdevumiem
(AI)

Sabiedriskā
labuma
citiem mērķiem
un uzdevumiem darbības joma
(SC)

5

Sabiedriskā
labuma mērķa
grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju
skaits

7

8

6

736,84

736,84

0,00

0,00

736,84

9

5

1957

944,18

944,18

0,00

0,00

944,18

9

5

7

352,80

352,80

0,00

0,00

352,80

9

5

8

6634,82

6634,82

0,00

0,00

6634,82

9

17

13

3267,11

3267,11

0,00

0,00

3267,11

9

17

9

5855,25

5855,25

0,00

0,00

5855,25

9

17

5

1262,31

1262,31

0,00

0,00

1262,31

9

5

12

1054,00

1054,00

0,00

0,00

1054,00

9

5

5

6/8

1

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma
apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums
(euro)

2

3

9 Finansiāla palīdzība
klubiem
Kopā

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro)
vispārējie
mērķziedojumi no tiem kopā
ziedojumi
(noteiktiem
anonīmi
(neierobežotai mērķiem),
t.sk. ziedojumi un
lietošanai), t.sk.
anonīmi
dāvinājumi
anonīmi
4

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)
sabiedriskā
labuma
darbībai (SL)

pārējiem
saimnieciskās
darbības
izdevumiem
(SD)

administratīvaji
em izdevumiem
(AI)

Sabiedriskā
labuma
citiem mērķiem
un uzdevumiem darbības joma
(SC)

5

6343,00

6343,00

0,00

0,00

6343,00

26450,31

26450,31

0,00

0,00

26450,31

Sabiedriskā
labuma guvēju
skaits

7

8

6

9
0,00

Sabiedriskā
labuma mērķa
grupa

0,00

0,00

5

184
2200
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Citi dokumenti
Reģistrācijas numurs 40008023618

Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018
Dokuments

1
2
3
4

Ziņojums
Administratīvo izdevumu pārskats
Zvērināta revidenta atzinums
Ieņēmumu un izdevumu pārskats

Faila nosaukums

LGTF_zinojums_2018.pdf
Administrativo_izdevumu_parskats_2018.pdf
Revizijas_komisijas_zinojums_2018.pdf
Ienemumu_izdevumu_parskats_2018.pdf

Sagatavoja INA JOZEPSONE
E-pasts
bob_bobby@inbox.lv
Tālrunis 26015161

Dokumenta numurs EDS:

60732419

Dokumenta sagatavotājs:

INA JOZEPSONE

Parakstītāja vārds, uzvārds:
Parakstītāja personas kods:

INA JOZEPSONE
05116910907

Parakstīšanas datums:
Parakstīšanas laiks:

01.04.2019
12:03:10
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ZIŅOJUMS
pie 2018. gada pārskata
1. Organizācijas nosaukums un juridiskā adrese
Latvijas Galda tenisa federācija (sporta biedrība).
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013, Latvija
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008023618.
Reģistrācijas datums sabiedrisko organizāciju reģistrā: 1993.gada 9.jūlijs
Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā: 2004.gada 11.oktobris
3. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: (vārds, uzvārds un amatā stāšanās datums)

Amats

Vārds

Valdes loceklis,
Ina
Prezidente ar 11.06.2017.

Uzvārds

Personas kods

Ievēlēšanas
datums

Jozepsone

051169-10907

14.05.2000.

Viceprezidents

Leonīds

Faļkenšteins

281259-11807

11.06.2017.

Viceprezidents

Jānis

Cīrulis

120886-10434

03.07.2010.

Valdes loceklis

Egils

Puriņš

280247-11806

14.05.2000.

Valdes loceklis

Genādijs

Kartuzovs

101146-13104

14.05.2000.

Valdes loceklis

Vadims

Berežkovs

230970-12050

11.06.2017.

Valdes loceklis

Jānis

Zicāns

211176-12792

11.06.2017.

Valdes loceklis

Nauris

Mazjānis

020888-11886

11.06.2017.

Valdes loceklis

Laura

Pavāre

250687-12014

11.06.2017.

Revīzijas komisijas
priekšsēdētāja

Sanita

Vīlistere

060676-10805

31.05.2003.

Revīzijas komisijas
loceklis

Boriss

Kogans

290960-12777

31.05.2003.

Revīzijas komisijas
loceklis

Anatolijs

Isajevs

031166-12150

12.06.2011.

Grāmatvedis

Roberts

Mirzojans

210668-11803

01.03.2002.

4. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas
Federācijas sportisti piedalījās sekojošās starptautiskajās sacensībās:
Eiropas minikadetu čempionāts;
Eiropas jaunatnes čempionāts;
Eiropas individuālais čempionāts;
2018 - World Tour, Hungarian Open, Budapest (HUN)’
VIII Lietuvas atklātais kadetu & mini kadetu čempionāts;
Ziemeļvalstu jaunatnes čempionāts;
Ziemeļvalstu čempionāts;
ESTONIAN JUNIOR AND CADETS OPEN;
Kontinentālais Krievijas Galda tenisa federācijas klubu čempionāts, vīrieši, I un II posms;
Memorial of A.Shkala, Belorussian Open Tournament;
Baltijas Čempionāts.

Tika sarīkotas sekojošas sacensības pieaugušajiem:
- Latvijas individuālais čempionāts, priekšsacīkstes un fināli;
- LR komandu čempionāts I, II, III, IV sabraukumi;
- Latvijas TOP-10;
- Latvijas 2018.gada atklātais individuālais čempionāts galda tenisā personām ar kustību
traucējumiem.
Tika sarīkotas sekojošas sacensības jauniešiem:
- LR jaunatnes meistarsacīkstes „C” grupā;
- LR jaunatnes meistarsacīkstes „B” grupā;
- LR jaunatnes meistarsacīkstes „A” grupā;
- LR jaunatnes meistarsacīkstes „D” grupā;
- LR meistarsacīkstes junioriem;
- LR jaunatnes komandu čempionāts, I un II sabraukumi, 4 vecuma grupas;
- STIGAS kausa izcīņa IV, V, VI, I, II, III, posmi;
- Latvijas TOP-10.
Latvijā sarīkotas sekojošas starptautiskās sacensības:
- Rīgas domes kauss.
Federācija sarīkoja sekojošus tautas sporta pasākumus:
- LR 18.atklātais veterānu čempionāts.
Federācija sarīkoja sekojošus izglītības pasākumus:
- Tiesnešu seminārs pirms LRIČ;
- Stājas izmaiņas, raksturīgākās traumas bērniem un jauniešiem galda tenisā. Profilaktiskie ieteikumi
treneriem;
- Divi semināri galda tenisa treneriem.
-

Federācijas veiktie pasākumi, lai popularizētu un attīstītu attiecīgo sporta veidu:
- Sporta nometne “Erberģe 2018” – 2018.gada augusts;
- Pasaules galda tenisa dienas atzīmēšana 06.04.2018.;
- Sporta nometne „Drusti 2018” – 2018.gada jūnijs;
- Sporta nometne „Rucava 2018” – 2018.gada jūlijs.
Federācijas attīstības virzieni 2019.gadam:
- brīvprātīgo skaita palielināšana;
- treneru kvalifikācijas celšana;
- treneru darba propagandēšana jauno sportistu vidū;
- finansiālo līdzekļu piesaiste.

5. Informācija par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem.
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogramma) novērtēti iegādes vērtībā, kas uz 01.01.2018.
sastādīja 187.57 EUR. Uz 31.12.2018.bilances vērtība sastāda 187.57 EUR.
Pārējie pamatlīdzekļi novērtēti iegādes vērtībā, kas uz 01.01.2018.sastādīja 7874 EUR.
Pārskata gadā iegādāti pārējie pamatlīdzekļi par 1837 EUR (3 tenisa galdi un Blackmagic
Web prezentētājs). Pārējo pamatlīdzekļu gada nolietojums 1626 EUR, izslēgti nolietotie
pārējie pamatlīdzekļi 2054 EUR vērtībā. Pārējo pamatlīdzekļu sākotnējā vērtība sastāda
7656 EUR, atlikusī vērtība uz 31.12.2018. sastāda 2579 EUR.
6. Informācija par fondiem.
Rezerves fonda atlikums uz 01.01.2018. sastādīja 43031 EUR. Rezerves fonds samazināts
par 13028 EUR par 2018.gada izdevumu pārsniegumu par ieņēmumiem, kā rezultātā
rezerves fonda atlikums uz 31.12.2018. sastāda 30003 EUR.

Naudas līdzekļu atlikumi pārskata gada sākumā un beigās.
Nr.

Nosaukums

1.

Kase

2.

Valsts kase

3.

AS Rietumu banka

4.

AS Privatbank

Atlikums uz
31.12.2018.,
EUR

Atlikums uz
31.12.2017.,
EUR

0.00

0.00

7074.70

17343.70

50.00

2055.70

12952.11

15616.86

7. Informācija par nodokļiem un nodevām
Nr
.

Nodoklis

Pārskaitīts

Pārskaitīts

2018.gadā,
EUR

2017.gadā,
EUR

1.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

329.24

255.18

2.

Sociālās apdrošināšanas maksājumi (11 %)

210.80

204.08

3.

Sociālās apdrošināšanas maksājumi (24,09
%)

461.68

458.56

4.

Riska nodeva

5.76

5.04

8.

Pievienotās vērtības nodoklis

2314.17

882.36

Biedrībai nav nodokļu parādu, kam ir iestājies maksāšanas termiņš.
8. Detalizēta informācija par visām būtiskajām saistībām, kas nav ietvertas bilancē.
Biedrībai nav bilancē neuzrādītu būtisku saistību, izsniegtu garantiju, aizņēmumu un ķīlu.
9. Ja biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības pārvaldes institūcijas locekļi ir saņēmuši
algu vai atlīdzību par noteikta veida izdevumiem, – algas vai atlīdzības kopsumma un
paskaidrojumi, kāda veida izdevumi atlīdzināti.
Pārskata periodā biedrībā valdes locekļiem par darbu valdē atlīdzība netika izmaksāta.

10. Saskaņā ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba
algas kopsumma:
Darbinieku skaits 9, darba algas kopsumma 1916.32 EUR.

11. Informācija par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu
Pārskata gadā no valsts un pašvaldību budžetiem saņemtas dotācijas 44043 EUR.
Pārskata gadā dotāciju izlietojums sastādīja 44043 EUR, tai skaitā:

Nr.p.k.

Pasākuma nosaukums

Vieta

Latvijas
Sporta
federāciju
padome
5560.00

1

Rīgas domes kauss

Rīga (Latvija)

2

Pasaules čempionāts

Geteborga (Zviedrija)

3

LR 2016./2017.gadu sezonas komandu
čempionāts

Rīga (Latvija)

4

Polish Junior and Cadet Open (Premium)

5
6

Rīgas domes
Izglītība,
Kultūras un
Sporta
departaments

Latvijas
Olimpiskā
Komiteja

Rēzeknes
pilsētas
domes
sporta
pārvalde

Liepājas
pilsētas
domes
Sporta
pārvalde

1536.41
1186.07

Ziemeļvalstu čempionāts

Wladyslawowo
(Polija)
Igaunija

1117.93

8th Lithuanian Cadet & Mini Cadet Open

Viļņa (Lietuva)

830.00

7

Ziemeļvalstu jaunatnes čempionāts

Hāpsala (Igaunija)

1180.00

8

Baltijas jaunatnes TOP 10

790.00

9

Eiropas jaunatnes čempionāts

10

Eiropas mini kadetu čempionāts

Rīga (Latvija)
Kluža-Napoka
(Rumānija)
Strāsbūra (Francija)

11

Baltijas čempionāts

Igaunija

12

Eiropas čempionāts

Alikante (Spānija)

13

Krievijas kontinentālā līga

Orenburga, Čeboksari
(Krievija)

14

Treniņnometne

Slovēnija

15

Treniņnometne Angby International

Zviedrija

470.00

16

LR junioru treniņnometne

Salaspils

2469.44

17

LR komandu čempionāts

Kuldīga

234.10

18

LR junioru čempionāts

Salaspils

421.71

19

Igaunijas atklātais kadetu un junioru
čempionāts

Hāpsala (Igaunija)

20

ITTF, ETTU nodeva

21

LR atklātais veterānu čempionāts

Iecava

22

Eiropas veterānu čempionāts

Ungārija (Budapešta)

23

Inventārs

24

Darba alga, VSAOI treneriem

150.00
560.00

3000.00

1100.00

1000.00

700.00

3269.94

600.00

3045.13

260.00

280.00
1720.00

700.00
2464.09
874.88

2720.00
590.00
302.88
150.00
2382.42
2378.00

Kopā:

19192.00

2500.00

21341.00

860.00

12. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem pamatlīdzekļiem (atsevišķi par
katru pamatlīdzekļu veidu).
Biedrība pārskatā gadā ziedojumā nav saņēmusi pamatlīdzekļus.
13. Informācija par ziedojumā vai dāvinājumā saņemtajiem krājumiem
Biedrība pārskatā gadā ziedojumā nav saņēmusi krājumus.
14. Informācija par postenī "Debitori" esošajiem prasījumiem no citām personām (ja tādi
ir), kas saņēmušas ziedotos finanšu līdzekļus atbilstoši līgumā paredzētajam mērķim no
biedrības vai nodibinājuma, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss
(piemēram, saņemtā ziedojuma pārdalīšana (nodošana) citai biedrībai un nodibinājumam,
ja nav saņemti ziedojuma izlietojumu apliecinoši dokumenti no šīs biedrības vai

150.00

nodibinājuma).
15. Informācija par izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, Eiropas
Savienības Ekonomikas zonas (EEZ) fondiem un citiem ārvalstu fondiem pārskata gadā
un šo līdzekļu atlikumi pārskata gada beigās.
Pārskata gadā Biedrība nav saņēmusi finansējumu no ES un citiem ārvalstu fondiem.
16. Informācija par postenī "Maksājumi dzīvojamās mājas nākotnes remontiem" esošajiem
dzīvojamās mājas īpašnieku veiktajiem naudas maksājumiem par turpmākajos periodos
veicamajiem dzīvojamās mājas uzturēšanas vai uzlabošanas un attīstīšanas darbiem,
norādot šo līdzekļu izlietojumu pārskata gadā par katru konkrēto apsaimniekoto dzīvojamo
māju atsevišķi.
17. Informācija par postenī "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" uzrādītajiem
ieņēmumiem, norādot šo līdzekļu izlietojumu sabiedriskā labuma darbības jomai, ja
pārskatu sniedz biedrības un nodibinājumi, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss.
Biedrībai pārskatā gadā guvusi ieņēmumus no saimnieciskās darbības 13428 EUR.
Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 8247.94 EUR izlietoti sabiedriskā labuma darbībai,
tai skaitā:
Piedalīšanās Eiropas veterānu 2019.gada čempionāts Budapeštā (Ungārija) 3700 EUR,
Preču piegādes izdevumi 1428.07 EUR,
Galda tenisa inventāra iegāde 3299.87 EUR.
Līdzekļu atlikums ieņēmumiem no saimnieciskās darbības uz 31.12.2018. ir 5000 EUR.

Atbildīgā persona Ina Jozepsone
vārds, uzvārds

___________________
paraksts

_________________Latvijas Galda tenisa federācija (LGTF)_________________
(organizācijas nosaukums)
_____________________LV40008023618____________________
(organizācijas reģistrācijas numurs)
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
I. Vispārīgā daļa
1. Organizācijas darbības mērķis
LGTF mērķi un uzdevumi ir:








organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus galda tenisa attīstībai Latvijā, panākt LGTF
kolektīvo biedru vienotību jautājumos, kurus tai LGTF biedri ir uzticējuši;
propagandēt ar galda tenisa palīdzību fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida
sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
nodrošināt Latvijas galda tenisa izlašu komandu un pārstāvju piedalīšanos Olimpiskajās
spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās;
nodrošināt Latvijas Republikas galda tenisa čempionātu, jaunatnes meistarsacīkšu un
citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to
sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;
apstiprināt un izdot Latvijas galda tenisa sacensību noteikumus un citus ar galda tenisu
saistītus materiālus;
kā vienīgajai pārstāvēt Latvijas galda tenisu ITTF, ETTU, LR vadošajā valsts sporta
institūcijā, Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK) un citās organizācijās;
pārstāvēt LGTF biedrus ITTF, ETTU un citās starptautiskajās organizācijās, veicināt un
pārraudzīt to starptautiskos sakarus.

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
X 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
X cilvēki ar invaliditāti
X personas, kas pārsniegušas darbspējas vecumu

X 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
X bērni
 no vardarbības cietušās personas
 cita (norādīt)
4. Informācijas saņemšanai:
juridiskā adrese Grostonas iela 6b, Rīga LV-1013
kontaktadrese Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
tālruņa numurs + 371 29138476
faksa numurs
e-pasta adrese
latgtf@latnet.lv
mājaslapas: www.lgtf.lv; www.galdateniss.lv

II. 2018.gada darbības pārskats

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā









bērnu turnīra organizācija un sporta pasākums „Drusti 2018” – 2018.gada jūlijs – augusts;
Rīgas domes Kausa izcīņas sacensību organizēšana sadarbībā ar Rīgas domi (2018.gada 23.25.februāris);
LGTF informatīvā interneta lapas pilnveidošana (www.lgtf.lv);
turpina darbu jauna galda tenisa fanu mājas lapa (www.galdateniss.lv);
papildināta metodisko materiālu bibliotēka (sadarbībā ar LSPA);
Sporta pasākums „Rucava 2018” – 2018.gada jūnijs – jūlijs;
Pasaules galda tenisa dienas atzīmēšana 06.04.2018.
Seminārs sacensību treneriem, 2018.gada novembris

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa
grupu un attiecīgajā jomā






papildināta metodisko materiālu bibliotēka (sadarbībā ar LSPA);
turpinās sadarbība starptautiskajā līmenī (Zviedrija, Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija,
Spānija, Norvēģija, Polija);
galda tenisa popularizācijai un mūsu valsts spēlētāju meistarības līmeņa celšanai Latvijā
sarīkotas vairākas sacensības un nometnes, tai skaitā starptautiskās;
turpinās sadarbība ar vispārizglītojošām skolām;

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
dibinātāju/biedru skaits 48 kolektīvie biedri
iesaistīto personu skaits: 1262
sabiedriskā labuma guvēju skaits: 1262
8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 7840.00 EUR
kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 26450.31 EUR, tai skaitā:
- sabiedriskā labuma darbībai 26450.31 EUR
- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu
kopsummas 0.00 EUR

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)





LGTF aktīvi sadarbojas un saņem atbalstu (arī finansiālo) no Rīgas pilsētas domes, kā arī no
citām LR pilsētu pašvaldībām un pagastu padomēm. LGTF darbību atbalsta arī vairākas LR
reģistrētās personas un pasākumu organizēšanā piedalās arī daudz brīvprātīgo;
sadarbība ar vispārizglītojošām skolām, kur realizē mērķizglītības programmas, kas tiek
apmaksātas no pašvaldību līdzekļiem;
sadarbība ar sponsoriem (fiziskām un juridiskām personām);
sadarbība ar Latvijas Olimpisko Komiteju, Latvijas Paralimpisko komiteju, Latvijas Sporta
federāciju padomi.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori




finansiālo līdzekļu trūkums;
augsta līmeņa treneru trūkums;
brīvprātīgo trūkums.
III. Turpmākās darbības plāns

11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā

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)






kontaktu meklēšana ārzemēs mūsu jauniešu spēles līmeņa celšanai;
treneru un tiesnešu kvalifikācijas celšana piedaloties ETTU un ITTF rīkotajos kursos un
semināros (pēc ETTU un ITTF kalendāra plāna);
sadarbība ar pašvaldībām skolēnu sacensību rīkošanā (pēc sacensību kalendāra);
uzturēt informatīvās internēta lappuses (www.lgtf.lv, www.galdateniss.lv);
galda tenisa kā aktīvās atpūtas veida popularizācija (sadarbībā ar LR pašvaldībām, turnīru
organizācija pagastos, piedalīšanās izstādēs);

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






sponsoru līdzekļu piesaistīšana startiem Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās.
palīdzība LR bērnu namiem uz ieslodzījuma iestādēm.
ilgtermiņa sadarbības turpināšana ar Liepājas Olimpisko Centru sacensību un treniņnometņu
sarīkošanā.
sadarbības turpināšana ar Salaspils pašvaldību, sacensību un nometņu sarīkošana;
kursu organizācija vispārizglītojošo skolu skolotājiem; starptautisku turnīru organizācija
veterāniem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

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)




LR čempionātu sarīkošana vairākās vecuma grupās gan komandām, gan individuāli, LR
čempionāta organizēšana cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, sadarbība ar Latvijas
Paralimpisko Komiteju;
sponsoru līdzekļu piesaistīšana startiem Eiropas un Pasaules mēroga sacensībās (Eiropas
jaunatnes čempionāts 2019.gada jūlijā Ostravā (Čehija), Pasaules individuālais čempionāts
2019.gada aprīlī Budapeštā (Ungārija).
semināru cikls Latvijas vispārizglītojošo skolu sporta skolotājiem galda tenisa
pamatprincipu apgūšanai;

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



bērnu turnīru organizācija un treniņnometņu sarīkošana (LGTF nometne treniņnometne
2019.gada jūlijs/augusts);
Rīgas domes kausa izcīņas sacensību sarīkošana 2019.gada 15.-17.februārī (sadarbībā ar
Rīgas domi).

_______________________
(organizācijas vadītāja paraksts*)
2019.gada 25.martā

______Ina Jozepsone_______
(vārds un uzvārds)

