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Latvijas Skeitborda Federācija 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas centra nodaļai 

 

ZIŅOJUMS 
 

pie 2017. 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: 

Latvijas labākie slalomisti ļoti veiksmīgi piedalījās Eiropas čempionātā skeitborda 

 slalomā. Sacensības notika 2017.gada 16.septembrī, Spānijā, Madridē, kurā triumfēja 

 slalomists no Latvijas, kļūstot par Eiropas čempionu profesionāļu grupā. 

 2017.gada 1.septembrī Kanādā, Kornvolā Pasaules čempionātā skeitborda slalomā, kurā 

 Latviju pārstāvēja četri dalībnieki ar ļoti labiem rezultātiem. 

 Šogad pirmo reizi Latvijas skeitborda vēsturē tika aizvadīta “Vans Latvijas Skeitborda 

 Līga 2017”, kas notika sadarbībā ar Latvijas Skeitborda Federāciju. Sacensību gaitā tika 

 noskaidroti labākie Latvijas skeitbordisti sekojošās grupās: iesācēji, amatieri, meitenes un 

 PRO, trijos posmos dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā un Cēsīs. Sacensībās 

startēja  78 dalībnieki. 

 2017.gada 8.jūlijā Ropažu novadā, Sporta kompleksā 333, tika noskaidroti labākie 

Latvijas  skeitborda slalomisti – Latvijas čempionātā 2017. Pirmo reizi Latvijas čempionāts 

 skeitborda slalomā risinājās „Playground” festivāla ietvaros. Labākie slalomisti tika 

 noskaidroti divās disciplīnās – līniju slalomā un speciālajā slalomā, piecās vecuma 

grupās.  

 Tika organizēti trīs “Riposhop” balvu izcīņas posmi Liepājā un Grobiņā, kas pulcināja 

 dalībniekus dažādās skeitborda slaloma grupās. 

Latvijas izlase tika pārstāvēta Pasaules kausa posmos Ķīnā no 2017.gada 26.augusta līdz 

 10.septembrim (skeitbords strīts/slaloms) un Spānijā 2017.gada 16.septembrī (skeitborda 

 slaloms), kur labus rezultātus visās grupās ieguva Latvijas izlases  dalībnieki.  

 

2017.gada 11.martā - Latvijas Skeitborda federācijas ņēma dalību FIRS starptautiskajā kongresā 

Ķīnas pilsētā Nanjingā, lai nostiprinātu kontaktus ar federācijas starptautisko vadību un citu 

valstu biedriem. 

2018.gada aktivitātes: 

• Dalība LSFP kopsapulcē 15.martā; 

• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 23.martā; 
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• 2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas notiks arī 2018.gadā, 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 jūlijā; 

• Latvijas čempionāts 2018 – organizēšana; 

• Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībā 

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.      

      

 

 

2018.gada  27.februārī 

 

 

Vadītājs: __________________________ Lienīte Skaraine 

 


