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2015. gada darbības pārskats un nākamā pārskata gada darbības plāns

1. Sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk - organizācija) darbības mērķis
1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus skeitborda attīstībai Latvijā. Panākt federācijas dalībnieku vienotību jautājumos,
kurus tai federācijas dalībnieki uzticējuši.
2. Popularizēt ar masu informācijas līdzekļu palīdzību, fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt
cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību.
3. Nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās
starptautiskās sacensībās.
4. Nodrošināt Latvijas Republikas skeitborda čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu, kā arī citu sacensību sarīkošanu
aptverot bērnus, skolēnus, jauniešus un pieaugušos, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības.
5. Apstiprināt un izdot skeitborda sacensību noteikumus un citus ar skeitbordu saistītus materiālus.
6. Pārstāvēt Latvijas Skeitbordu un LSF dalībniekus LOK, starptautiskajās organizācijas, veicināt un pārraudzīt to
starptautiskos sakarus.
2. Organizācijas pamatdarbības joma (atzīmēt ne vairāk kā trīs)
labdarība
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3. Sabiedrības daļa (merķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība (atzīmēt ne vairāk ka piecas nozīmigākās mērķa
grupas)

Bērni vecumā no 7 - 12 gadiem, jaunieši vecumā no 13 - 18 gadiem, pieaugušie vecumā no 19 - 70 gadiem
4. Merķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un aktivitātes (turpmāk - projekti) pārskata gadā (piecu
nozīmīgāko projektu īss apraksts, norādot laiku un vietu (pārējos uzskaitīt); ne vairāk kā 800 zīmes)

Noorganizēt Latvijas čempionātu, kas notiek Liepājā.
Amerikas Kentuki štatā pasaules čempionāts- nodrošināt sportistiem atbalstu, lai varētu startēt, sasniegti augsti rezultāti. Čehijas un
Šveices Pasaules kausa posmu sacīkstēs Latvietim izcili panākumi.
Latvija plaši tika pārstāvēta Pilzenes sacensībās, kur valsts vārds tika minēts vairākkārt, iegūstot godalgotas vietas.
Lai attīstītu un popularizētu skeitborda slalomu, būtiski palielinātas skeitborda slaloma treniņu grupas, kur Liepājā treniņu grupā
trenējas vairāk kā 50 bērnu un jauniešu.
Lielākais Latvijas Skeitborda federācijas sasniegums- iegūtas tiesības organizēt Pasaules Čempionātu Skeitborda slalomā 2016, kas
norisināsies 5.-7. augustā Priekuļos un Rīgā. Šāds gods Latvijai ir pirmo reizi.
Latvijas Skeitborda Federācijai ir FIRS (Federation Internationale de Roller Sports) biedrs, kas uzsver piederību pārtāvētajiem sporta
veidiem.
Iesniegt līdzfinansējuma pieprasījumus no valsts, par Latvijas izlases augstiem sasniegumiem Pasaules un Eiropas Čempionātā.
Sabiedriskā labuma statusu veiksmīgāk un produktīvāk palīdz piesaistīt atbalstītājus.
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5. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā (ne vairāk kā
600 zīmes)

Latvijas skeitborda slalomisti noslēguši vēl vienu ļoti veiksmīgu sezonu. Jānis Kuzmins Amerikas Kentuki štatā rīkotajā pasaules
čempionātā ieguva Pasaules čempiona titulu līnijslaloma disciplīnā. Arī Čehijas un Šveices sacīkstēs J. Kuzmins palicis nepārspēts.
Eiropas Čempiona titulu pirmo reizi izcīnījis arī Edijs Jermačenko, savukārt amatieru grupā augstus rezultātus sezonā uzrādīja
liepājnieks Toms Dreiblats. Labus rezultātus uzrādīja arī juniors Artūrs Liskovs.
Latvija plaši tika pārstāvēta Pilzenes sacensībās, kur valsts vārds tika minēts vairākkārt, iegūstot godalgotas vietas.
Lai attīstītu un popularizētu skeitborda slalomu, būtiski palielinātas skeitborda slaloma treniņu grupas, kur Liepājā treniņu grupā
trenējas jau 50 bērnu un jauniešu.
Lielākais Latvijas Skeitborda federācijas sasniegums- iegūtas tiesības organizēt Pasaules Čempionātu Skeitborda slalomā 2016, kas
norisināsies 5.-7. augustā Priekuļos un Rīgā. Šāds gods Latvijai ir pirmo reizi.
6. Organizācijas biedru un iesaistīto personu skaits
Organizācijas biedru skaits:
juridiskās personas
fiziskās personas
Citu iesaisīto peronu skaits

4
0 , no tiem aktīvi darbojas

0 biedri

1000

7. Parskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu kopsumma

559 eiro

8. Parskata gadā administratīvo izdevumu no vispārējiem ziedojumiem kopsumma

0 eiro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemērām, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm, komersantiem; ne vairāk kā 500
zīmes)

Biedrībai izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas, Jūrmalas un Olaines pašvaldībām, piesaistot līdzfinansējumu sportistu dalībai
starptautiskās sacensībās. Laba sadarbība izveidojusies arī Latvijas Sporta Federāciju padomi, kurā Latvijas Skeitborda federācija ir
biedrs.
10. Organizācijas darbību kavējošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)

Kavējošs faktors ir treniņu vietu nepiemērotība un trūkums tieši skeitborda vajadzībām. Kā arī līdzfinansējuma nepietiekamība dalībai
starptautiskās sacensībās.
11. Organizācijas darbība plāns nākamajam gadam (iesākto un plānoto projektu uzskaitījums, norādot to laiku un vietu)
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Nākamā gada prioritāte- Lielākais Latvijas Skeitborda federācijas sasniegums- iegūtas tiesības organizēt Pasaules Čempionātu
Skeitborda slalomā 2016, kas norisināsies 5.-7. augustā Priekuļos un Rīgā. Šāds gods Latvijai ir pirmo reizi. 2016.gadā arī plānots
sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju un specifikāciju, lai virzītu skeitborda slaloma iekļaušanu Pasaules spēlēs 2017, kas
notiks Ķīnā, Nanjingā. Jāsāk veidot noteikumi un atlases kritēriji Latvijas izlases sportistu dalībai šajās spēlēs. Noorganizēt 2015.gada
Latvijas čempionātu skeitborda slalomā. Latvijas izlases sportistu dalība Eiropas un Pasaules čempionātos.
12. Organizācijas adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese informācijas saņemšanai

Rīga, Grostonas iela 6b , Tālrunis 29136710, e-pasts lieskaraine@yahoo.com

Lienīte Skaraine
(organizācijas vadītāja paraksts)

(paraksta atšifrējums)

2016. gada 6.martā
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