Biedrības “Latvijas Skeitborda federācija”
Reģistrācijas nr. 40008022896
2016. gada darbības pārskats un nākamā pārskata gada darbības plāns
1. Sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk - organizācija) darbības mērķis:
1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus skeitborda un skrituļslaloma 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
cilvēktiesības
invalīdu tiesības
pilsoniskās sabiedrības attīstība
veselības veicināšana
palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās
ģimenes
sociālā attīstība
interešu izglītība
kopienas attīstība
izglītība
zinātne
vides aizsardzība
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana
kultūra
+ sports
+ bērni un jaunatne
+ pilsoniskās sabiedrības attīstība
nodarbinātības veicināšana
darba aizsardzība
citi (nosaukt)
3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta sabiedriskā labuma darbība (atzīmēt ne
vairāk ka piecas nozīmīgākās mērķa grupas)

Bērni vecumā līdz 15 gadiem, jaunieši vecumā no 15-25 gadiem, pieaugušie vecumā no 25
- 70 gadiem.
4. Mērķa 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)
Latvijai tika piešķirta iespēja organizēt Pasaules čempionātu skeitborda slalomā 2016, kurš
notika Rīgā (Lucavsalā) un Priekuļos (Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu biatlona trasē) no
2016.gada 5.-7.augustam.
Sacensības - 5.augustā Milzu slaloms Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu biatlona trasē,
savukārt līniju un speciālai slaloms notika attiecīgi sestdienā un svētdienā 6. un 7.augustā
Lucavsalas aktīvās atpūtas parkā. Pasaules čempionātā
skeitborda
slalomā
2016,
piedalījās 111 slalomisti no 17 dažādām valstīm, t.sk.
no ASV, Brazīlijas, Ukrainas,
Krievijas, Spānijas u.c. valstīm. Tik lielas sacensības
skeitborda slalomā bija pirmo
reizi Latvijā un vispār Austrumeiropā.
Latvijas Skeitborda Federācija noorganizējusi Latvijas čempionātu, kas notika Liepājā.
Plaši tika pārstāvēta Latvijas izlase Pasaules kausa posmos Maskavā, Madridē, Čehijā, kur
labus rezultātus un pjedestālus visās grupās ieguva Latvijas izlases dalībnieki.
Latvijas labākie slalomisti veiksmīgi piedalījās Eiropas čempionātā slalomā, kas notika
Poļičkā, Čehijā.
2016.gadā Latvijas Skeitborda federācija kļūst par Latvijas Olimpiskās komitejas biedru.
2016.gada 30.septembrī - Latvijas Skeitborda federācijas dalība LOK Ģenerālajā
asamblejā.

5. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā (ne vairāk kā 600 zīmes)
Latvijai tika piešķirta iespēja organizēt Pasaules čempionātu skeitborda slalomā 2016, kurš
notika Rīgā (Lucavsalā) un Priekuļos (Cēsu Olimpiskā centra Priekuļu biatlona trasē) no
2016.gada 5.-7.augustam.
Sacensības tika organizētas trīs skeitborda slaloma disciplīnās: MILZU SLALOMS,
HYBRIDE SLALOMS, SPECIĀLAIS SLALOMS, pārstāvot PRO, AM, DĀMU,
JUNIORU, MĀSTERU, BĒRNU grupas. Sacensības - 5.augustā Milzu slaloms Cēsu
Olimpiskā centra Priekuļu biatlona trasē, savukārt līniju un speciālai slaloms notika
attiecīgi
sestdienā un svētdienā 6. un 7.augustā Lucavsalas aktīvās atpūtas parkā.
Pasaules
čempionātā skeitborda slalomā 2016, piedalījās 111 slalomisti no 17
dažādām valstīm, t.sk.
no ASV, Brazīlijas, Ukrainas, Krievijas, Spānijas u.c.
valstīm. Tik lielas sacensības
skeitborda slalomā bija pirmo reizi Latvijā un vispār
Austrumeiropā.
Latvijas Skeitborda Federācija noorganizējusi Latvijas čempionātu, kas notika Liepājā.
Plaši tika pārstāvēta Latvijas izlase Pasaules kausa posmos Maskavā, Madridē, Čehijā, kur
labus rezultātus un pjedestālus visās grupās ieguva Latvijas izlases dalībnieki.
Latvijas labākie slalomisti veiksmīgi piedalījās Eiropas čempionātā slalomā, kas notika
Poļičkā, Čehijā.
2016.gadā Latvijas Skeitborda federācija kļūst par Latvijas Olimpiskās komitejas biedru.
2016.gada 30.septembrī - Latvijas Skeitborda federācijas dalība LOK Ģenerālajā
asamblejā.

Lai attīstītu un popularizētu skeitborda, būtiski palielinātas skeitborda treniņu grupas, kur
Liepājā treniņu grupā trenējas vairāk kā 50 bērnu un jauniešu, Rīgas skeitborda skolā ir
vairāk kā 80 audzēkņu. Treniņi notiek arī Olainē, Ķekavā, Jelgavā un citās Latvijas
pilsētās.
6. Organizācijas biedru un iesaistīto personu skaits
Juridiskās personas: 5
Fiziskās personas: 0, no tiem aktīvi darbojas 0 biedri
Citu iesaistīto personu skaits: 1000
7. Pārskata gadā saņemto vispārējo ziedojumu kopsumma
1700,00 EUR
8. Pārskata gadā administratīvo izdevumu no vispārējiem ziedojumiem kopsumma
0,00 Eur
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.
2016.gadā Latvijas Skeitborda federācija kļūst par Latvijas Olimpiskās komitejas biedru.
2016.gada 30.septembrī - Latvijas Skeitborda federācijas dalība LOK Ģenerālajā asamblejā.
LSF dalība LOK dod papildus iespējas finanšu līdzekļu piesaistē, lai veiksmīgāk realizētu
biedrības mērķus un sasniegtu augstākus sportiskos rezultātus.

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori (ne vairāk kā 500 zīmes)
Kavējošs faktors ir treniņu vietu nepiemērotība un trūkums tieši skeitborda slaloma
vajadzībām. Kā arī līdzfinansējuma nepietiekamība dalībai starptautiskās sacensībās.
11. Organizācijas darbība plāns nākamajam gadam (iesākto un plānoto projektu
uzskaitījums, norādot to laiku un vietu)
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)







2017.gadā:
Dalība FIRS kongresā 2017, martā, Nanjing, Ķīna;
Dalība LSFP kopsapulcē;
Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 24.martā;
2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas būs skeitborda street disciplīnu sacensību
sērija dažādos Latvijas skeitparkos. Tas ļaus iesaistīt vēl vairāk bērnu un jauniešu
sportiskās aktivitātēs, lai saturīgi un veselīgi pavadītu brīvo laiku.
Dalība Latvijas Jauniešu olimpiādē Cēsīs, jūlijā;




Latvijas čempionāts 2017 – organizēšana;
Delegācijas un sportistu dalība Roler Games 2017, Nanjing, Ķīnā, no 26.08.-10.09.2017

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)





Latvijas Skeitborda federācijai izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas domes nekustamā
īpašuma departamentu, kopīgi plānojot skeitbordam atbilstošas infrastruktūras izveidē.
Aktīva līdzdalība atbilstošas infrastruktūras izveidē;
Sadarbība ar Liepājas pilsētas domi, Cēsu novada domi un Rīgas novada domi,
infrastruktūras izveidē un sportistu atbalstīšanā dalībai starptautiskās sacensībās.
Latvijas izlases sportistu dalība Eiropas un Pasaules čempionātos.

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

Infrastruktūras izveide visā Latvijas teritorija
Dalība Tokijas olimpiskajās spēlēs 2020. gadā
Dalība Bounesairusā jauniešu olimpiādē 2018. gadā
12. Organizācijas adrese, tālruņa un faksa numurs, e-pasta adrese informācijas saņemšanai
Rīga, Grostonas iela 6b, Tālrunis 29136710, e-pasts lieskaraine@yahoo.com

Latvijas Skeitborda federācijas
prezidente Lienīte Skaraine
2017. gada 27.marts

