Saskaņā ar Ministru kabineta
2001.gada 1.augusta noteikumiem Nr.251

Latvijas Skeitborda Federācija
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas centra nodaļai

ZIŅOJUMS
pie 2016. gada pārskata
1. Organizācijas pilns nosaukums: Latvijas Skeitborda Federācija
2. Organizācijas reģistrācijas numurs: 40008021896 datums 1993.gada 8.jūnijs
3. Organizācijas juridiskā adrese: Rīga, Grostonas iela 6b
4. Ziņas par organizācijas vadītāju vai vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā
stāšanās datums):
Lienīte Skaraine 12.03.2014, Jānis Kuzmins 12.03.2014, Ainars Jermačenko 12.03.2014.
5. Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības
no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm:
Nav
6. Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas:
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 Pilzenē,
Čehijā.
2016.gada 3.augustā RIO Olimpisko spēļu laikā tika paziņots, ka skeitbords kļūst par olimpisko
sporta veidu un tiks pārstāvēts Tokijas 2020 Olimpiskajās spēlēs.
Tas ir jauns izaicinājums Latvijas Skeitborda federācijai, milzīgs darbs ceļā uz Olimpiskajām
spēlēm.
2016.gadā Latvijas Skeitborda federācija kļūst par Latvijas Olimpiskās komitejas biedru.
2016.gada 30.septembrī - Latvijas Skeitborda federācijas dalība LOK Ģenerālajā asamblejā.
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2017.gadā paredzēta dalība FIRS kongresā 2017
2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas būs skeitborda street disciplīnu sacensību sērija
dažādos Latvijas skeitparkos.
Latvijas Skeitborda federācijai izveidojusies laba sadarbība ar Rīgas domes nekustāmā īpašuma
departamentu, kopīgi plānojot skeitbordam atbilstošas infrastruktūras izveidē`.
Veiksmīga sadarbība ir arī ar Liepājas pilsētas domi, Cēsu novada domi un Rīgas novada domi.
7. Informācija par nodokļiem un nodevām:
Nav
8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas
(galvojumi), ķīlas u.tml.)
Nav
9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas
kopsumma:
Nav.
10.

2017.gada 4..MARTĀ
Vadītājs: __________________________ Lienīte Skaraine
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