
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
 

Reģistrācijas numurs 40008022896
Nosaukums LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013
Taksācijas periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Pamatinformācija Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma
bilance

Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 1806 2444
II. Pamatlīdzekļi 30 1806 2444
Ilgtermiņa ieguldījumi 10 1806 2444
II. Debitori 120 104 201
IV. Nauda 140 12280 9889
Apgrozāmie līdzekļi 80 12384 10090
Kopā aktīvi 150 14190 12534

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

1. Pamatfonds 20 14190 11134
I. Fondi 10 14190 11134
3. Pārējie kreditori 110 0 1400
III. Īstermiņa kreditori 80 0 1400
Kopā pasīvi 120 14190 12534

1/6



Ieņēmumu un izdevumu pārskats (IIP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 125 100
IV. Saņemtās dotācijas. 40 26330 29687
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 685 200
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 6548
2. Materiālu izdevumi. 100 741 2168
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 637 570
6. Citi izdevumi. 140 22707 26641
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 27140 36535
IX. Izdevumi. 80 24085 29379
XI. Izdevumi kopā. 160 24085 29379
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 3055 7156
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats (ZDP) Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās
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Informācija par revidentu Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 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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Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (DIIZD)
Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Ziedojumu un
dāvinājumu izlietojuma

apraksts

Ziedojumu un
dāvinājumu
izlietojums

(euro)

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma summa
(euro) Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma veids (euro)

Sabiedriskā
labuma

darbības joma

Sabiedriskā
labuma mērķa

grupa

Sabiedriskā
labuma guvēju

skaits

vispārējie
ziedojumi

(neierobežotai
lietošanai), t.sk.

anonīmi

mērķziedojumi
(noteiktiem

mērķiem), t.sk.
anonīmi

no tiem kopā
anonīmi

ziedojumi un
dāvinājumi

sabiedriskā
labuma

darbībai (SL)

administratīvaji
em izdevumiem

(AI)

pārējiem
saimnieciskās

darbības
izdevumiem

(SD)

citiem mērķiem
un uzdevumiem

(SC)

1 2 3 4 5 6 7 8

Kopā 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Citi dokumenti Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

Reģistrācijas numurs 40008022896 Periods no 01.01.2018 līdz 31.12.2018

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums Zinjojums pie gada parskata sab org.pdf
2 Administratīvo izdevumu pārskats
3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Biedrības darbības pārskats 2018 Biedr_bas darb_bas p_rskats 2018.pdf
5 Gada pārskata apstiprināšana PROTOKOLA IZRAKSTS GP 22.03.2019.pdf

Sagatavoja LIENĪTE SKARAINE
E-pasts birojs@proinvest.lv
Tālrunis 20381898

Dokumenta numurs EDS: 60438189 Dokumenta sagatavotājs: LIENĪTE SKARAINE
Parakstītāja vārds, uzvārds: LIENĪTE SKARAINE Parakstīšanas datums: 25.03.2019
Parakstītāja personas kods: 26107412538 Parakstīšanas laiks: 16:20:01
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Biedrības “Latvijas Skeitborda federācija” 


Reģistrācijas nr. 40008022896 


 


 


2018. 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) 


 


  


1. Pasaules čempionāts skeitborda slalomā 2018 no 10.-12. augustam norisinājās Čehijā, 


Poličkā. Čempionātā startēja 118 pasaules labākie slalomisti, kuri pārstāvēja 12 valstis. Ar 


augstākajiem rezultātiem Latvijas skeitborda vēsturē no Pasaules čempionāta atgriezies 


Jānis Kuzmins, kurš kļuvis par Pasaules čempionu. Latviju pārstāvēja 25 dalībnieki. 


2. Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018" Madridē  (22.-23.septembris) 


Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018", kurš norisinājās trīs disciplīnās: 


milzu slalomā, speciālajā slalomā un līnijslalomā. Kopvērtējumā profesionāļu grupā 


triumfēja olainietis Jānis Kuzmins, kļūstot par Eiropas čempionu. Dāmu grupā 


kopvērtējumā triumfēja liepājniece Mare Ērika Belta un 2.vieta - Endijai Rūjai. Junioru 


grupā zelts liepājniekam Patrikam Jostmanim. 


3.  “Vans Latvijas Skeitborda Līga 2018”. Sacensību 4.posmu gaitā tika noskaidroti labākie 


Latvijas skeitbordisti sekojošās grupās: iesācēji, amatieri, meitenes un PRO, Sacenšības 


notika četros posmos dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā 2x, Siguldā un Cēsīs. Artūrs 


Bogdanovičs  izcīnīja uzvaru Vans Latvijas Skeitborda līgas 2018. gada sezonā. Otro un 


trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Fricis Štrauss un Miks Grantiņš. Pasākumā 


piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku un skatītājos pulcēja tūkstošiem interesentu. 


4. „Latvijas čempions skeitborda slalomā 2018”14.jūlijā, Liepājas Piejūras parkā, Latvijas 


simtgades zīmē, tika noskaidroti labākie  Latvijas skeitborda slalomisti divās disciplīnās – 


līniju slalomā un speciālajā slalomā. Notikušajā Latvijas čempionātā pulcējās vairāk nekā 


30 dalībnieku un simtiem skatītāju. Čempionāta mērķis bija noskaidrot labākos slalomistus 


2018.gadā piecās vecuma grupās. 


5.  2018.gada 3.augustā, Rīgā, Latvijas Skeitborda federācijai ar Baltkrievijas Skeitborda 


federāciju tika noslēgts sadarbības Memorands. Mērķis ir vispusēja sadarbība skeitborda, 


kā augsta līmeņa sporta veida un masveida fiziskās aktivitātes, popularizēšanas un 


attīstības jomā Baltkrievijas Republikā un Latvijā, sporta un kultūras sakaru stiprināšanā 


starp valstīm, pieredzes un zināšanu apmaiņa skeitborda jomā.  


 


2019.gada aktivitātes: 


• Dalība LSFP kopsapulcē 15.martā; 


• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 29.martā; 


• 2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas notiks arī 2019.gadā, būs skeitborda street 


disciplīnu sacensību sērija dažādos Latvijas skeitparkos, sacensības notiks ar pārējo Baltijas valstu 


sportistu dalību. 


Notiks arī Baltijas čempionāts.  


Tas ļaus iesaistīt vēl vairāk bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātēs, lai saturīgi un veselīgi 


pavadītu brīvo laiku. 


• Latvijas čempionāts 2019 – organizēšana; 


• Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībā, kā arī sportistu dalība Olimpisko 


spēļu kvalifikācijas sacensībās.  


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.  







 


5. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi pārskata gadā attiecībā uz mērķa grupu 


un attiecīgajā jomā (ne vairāk kā 600 zīmes) 


 


1.   Pasaules čempionāts skeitborda slalomā 2018 Jānis Kuzmins, kurš kļuvis par 


Pasaules čempionu. Latviju pārstāvēja 25 dalībnieki. 


2. Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018" Jānis Kuzmins, kļuva par Eiropas 


čempionu. Dāmu grupā kopvērtējumā triumfēja liepājniece Mare Ērika Belta ,Junioru 


grupā zelts liepājniekam Patrikam Jostmanim. 


3.  “Vans Latvijas Skeitborda Līga 2018”. Sacensību 4.posmu gaitā tika noskaidroti labākie 


Latvijas skeitbordisti sekojošās grupās: iesācēji, amatieri, meitenes un PRO, Sacenšības 


notika četros posmos dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā 2x, Siguldā un Cēsīs. Artūrs 


Bogdanovičs  izcīnīja uzvaru Vans Latvijas Skeitborda līgas 2018. gada sezonā. Otro un 


trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja Fricis Štrauss un Miks Grantiņš. Pasākumā 


piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku un skatītājos pulcēja tūkstošiem interesentu. 


4. „Latvijas čempions skeitborda slalomā 2018”14.jūlijā, Liepājas Piejūras parkā, Latvijas 


simtgades zīmē, tika noskaidroti labākie  Latvijas skeitborda slalomisti divās disciplīnās – 


līniju slalomā un speciālajā slalomā. Notikušajā Latvijas čempionātā pulcējās vairāk nekā 


30 dalībnieku un simtiem skatītāju. Čempionāta mērķis bija noskaidrot labākos slalomistus 


2018.gadā piecās vecuma grupās. 


5.  2018.gada 3.augustā, Rīgā, Latvijas Skeitborda federācijai ar Baltkrievijas Skeitborda 


federāciju tika noslēgts sadarbības Memorands. Mērķis ir vispusēja sadarbība skeitborda, 


kā augsta līmeņa sporta veida un masveida fiziskās aktivitātes, popularizēšanas un 


attīstības jomā Baltkrievijas Republikā un Latvijā, sporta un kultūras sakaru stiprināšanā 


starp valstīm, pieredzes un zināšanu apmaiņa skeitborda jomā.  


 


2019.gada aktivitātes: 


• Dalība LSFP kopsapulcē 15.martā; 


• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 29.martā; 


• 2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas notiks arī 2019.gadā, būs skeitborda street 


disciplīnu sacensību sērija dažādos Latvijas skeitparkos, sacensības notiks ar pārējo Baltijas valstu 


sportistu dalību. 


Notiks arī Baltijas čempionāts.  


Tas ļaus iesaistīt vēl vairāk bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātēs, lai saturīgi un veselīgi 


pavadītu brīvo laiku. 


• Latvijas čempionāts 2019 – organizēšana; 


• Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībā, kā arī sportistu dalība Olimpisko 


spēļu kvalifikācijas sacensībās.  


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.  


 


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 


 


 0 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.  


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) 
 


2019.gadā: 


 Dalība LSFP kopsapulcē; 


 Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā; 


 2017.gadā izveidotā Latvijas Street līga, notiks arī 2019.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. 


 Latvijas čempionāts 2019 – organizēšana; 


 Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībās, tajā skaitā Olimpisko spēļu 


kvalifikācijas sacensībās. 


 
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 


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          


 


 


2019. gada 27.februāris 



mailto:lieskaraine@yahoo.com






PROTOKOLA IZRAKSTS 


 


Biedrības ‘’LATVIJAS SKEITBORDA FEDERĀCIJA’’ 


 


(Reģ.Nr. 40008022896) 
Biedru kopsapulces protokols 
Rīgā, 2019.gada 22.martā 
Grostonas ielā 6b, plkst. 12:00 
 
 
Biedru kopsapulce sasaukta, un dienas kārtība visiem biedriem elektroniski izsūtīta 


06.03.2019 


Biedrībā uz 2018.gada 31. decembri sastāv 5(piecas) biedrības. Biedrību tiesīgs pārstāvēt 


biedrības vadītājs vai tā rakstiski pilnvarota persona. 


Piedalās: Ainars Jermačenko biedrība ‘’O.S.S.G. Liepāja’’- valdes loceklis, Jānis Kuzmins 


biedrība ‘’Olaines skeitborda klubs’’- valdes loceklis, Lienīte Skaraine biedrība ‘’Talsu 


skeitborda klubs’’-valdes loceklis, Kaspars Pizāns – biedrība „Rīgas skeitborda skola” 


Nepiedalās: Gustavs Gailītis - biedrība ‘’Wheelbite racing’’ valdes loceklis, Arts Amoliņš – 


biedrība „Rīgas skeitborda skola” 


Sēdes vadītājs: L.Skaraine 


Protokolē: J.Kuzmins 


Lienīte Skaraine apstiprina, ka sapulcē piedalās biedru kvorums. Ieradušies 3 (trīs) biedri. 


Dienas kārtība: 


1. Protokolista apstiprināšana; 


2. Gada pārskata apstiprināšana; 


3. Budžeta projekts; 


4. 2018.gada sacensību kalendārs; 


5. Citi jautājumi: 
 
 


2. Gada pārskata apstiprināšana 


Debates:  L.Skaraine – ir sagatavots 2018.gada pārskats. 2018.gada ieņēmumi sastāda EUR 


27140, izdevumi EUR 24085, ieņēmumu – izdevumu starpība EUR 3055. Bilances kopsumma 


EUR 14190, kopējā ziedojumu kopsumma EUR 0, naudas atlikums kasē un kontos EUR 


12280. 


A.Jermačenko – jā viss ir saprotams. Aicinu apstiprināt gada pārskatu. 







 


Balso: Par Gada pārskata un revidenta ziņojuma apstiprināšanu - (balsojums par-3, pret-0, 


atturas-0) 


Nolēma: Apstiprināt 2018.gada pārskatu. 


 


 
Biedru sapulces vadītājs:  


Lienīte Skaraine   _________/paraksts/__________________ 


Protokolēja: 


Jānis Kuzmins  _____________/paraksts/_______________ 
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Latvijas Skeitborda Federācija 


Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas centra nodaļai 


 


ZIŅOJUMS 
 


pie 2018. 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 10.04.2018, Jānis Kuzmins 10.04.2018, Ainars Jermačenko 10.04.2018. 


 


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 skeitborda slalomisti triumfē Pasaules čempionātā 2018  


Pasaules čempionāts skeitborda slalomā 2018 no 10.-12. augustam norisinājās Čehijā, Poličkā. 


Čempionātā startēja 118 pasaules labākie slalomisti, kuri pārstāvēja 12 valstis. 


 Ar augstākajiem rezultātiem Latvijas skeitborda vēsturē no Pasaules čempionāta atgriezies Jānis 


Kuzmins, kurš kļuvis par Pasaules čempionu. 


Medaļu milzu slalomā Latvijai sagādāja arī meistaru(45+) grupas pārstāvis Edžus Konošonoks, 


kurš izcīnīja bronzas medaļu. 


Marei Ērikai Beltai izdevies pārspēt titulēto amerikānieti Līnu Krāmeri (Lynn Kramer), izcīnot 


savu pirmo pasaules čempiones titulu. Otrai jaunajai liepājniecei Endijai Līgai Rūjai arī izdevās 


ielauzties uz pjedestāla un izcīnīt bronzas medaļu. Abas jaunās dāmas pirmo sezonu startē dāmu 


grupā. 


Artūram Liskovam, pārsteidzoši priekš daudziem, izdevās izcīnīt trešo vietu kopvērtējumā. 


„Latvijā skeitborda slalomam ir vairāk, kā trīsdesmit gadu vēsture, un tieši slalomisti ar saviem 


panākumiem ir nesuši Latvijas vārdu pasaulē. Neskatoties uz atbilstošu slaloma trašu trūkumu un 


īso vasaras sezonu, kas bieži ir lietainas, Latvijas slalomisti, ar grūtu un neatlaidīgu darbu, ir 


spējuši cīnīties ar tādām skeitborda lielvalstīm kā Ameriku, Čehiju, Franciju, Vācija, Itālija, 


Spānija, Zviedrija, Krievija un citas. Šī čempionāta rezultāti pārspēj visus iepriekšējos, par ko 


man ir milzīgs gandarījums un redzu, ka ieguldītais darbs nav veltīgs. Sasniegtie rezultāti ir kā 


simboliska dāvana Latvijai 100-gadē, taču ir jāturpina iesāktais darbs un sadarbībā ar 


pašvaldībām, jāveido arvien vairāk piemērotas infrastruktūras skeitborda slaloma attīstībai, 


jāveic jauniešu pareiza kustību tehnikas apmācība un mērķtiecīgi fiziskās un psiholoģiskās 


sagatavotības treniņi ”, saka Latvijas Skeitborda federācijas prezidente Lienīte Skaraine. 


 


Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018" Madridē  (22.-23.septembris) 


  


Eiropas čempionāts skeitborda slalomā "Euros 2018", kurš norisinājās trīs disciplīnās: milzu 


slalomā, speciālajā slalomā un līnijslalomā. 
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Kopvērtējumā profesionāļu grupā triumfēja olainietis Jānis Kuzmins, kļūstot par Eiropas 


čempionu. 


Dāmu grupā kopvērtējumā triumfēja liepājniece Mare Ērika Belta un 2.vieta - Endijai Rūjai. 


Junioru grupā zelts liepājniekam Patrikam Jostmanim. 


Pirmajā dienā līnijslalomā 3.vietu amatieros izcīnīja Toms Zubarevs, sieviešu konkurencē - Mare 


Ērika Belta bija pirmā, Endija Līga Rūja - otrā, Megija Valtere - piektā. 1.vieta grupā "U17" 


Patrikam Jostmanim, 3. vieta Alisei Salickai, tūlīt aiz viņas - Elīna Priediena. 


Speciālajā slalomā: Toms Zubarevs - amatieros piektais. Dāmu grupā uzvara Marei Ērikai, aiz 


viņas - Endija. Megijai 4. vieta; "U17" - Patriks otrais, Elīna trešā, Alise ceturtā. 


Otrajā dienā milzu slalomā sieviešu konkurencē uzvara Marei Ērikai Beltai, 2. vieta Endijai 


Līgai Rūjai, 4. vieta Megijai Valterei. "U17" jeb junioros 1. vieta Patrikam Jostmanim, 3. vieta 


Alisei Salickai, 4. vieta Elīnai Priedienai. Amatieru konkurencē Toms Zubarevs izcīnīja 4. vietu. 


Artūrs Liskovs, kritiena un rokas traumas dēļ kopvērtējumā palika 6.vietā, bet vēlam 


izveseļošanos un veiksmi turpmākajās sacensībās. 


 


“Vans Latvijas Skeitborda Līga 2018”, kas notika sadarbībā ar Latvijas Skeitborda Federāciju. 


Sacensību gaitā tika noskaidroti labākie Latvijas skeitbordisti sekojošās grupās: iesācēji, 


amatieri, meitenes un  PRO,četros posmos dažādās Latvijas pilsētās – Rīgā, Siguldā un Cēsīs.  


Saspringtākā cīņa gan katrā sacensību posmā, gan sezonas kopvērtējumā notika Pro grupā. Pēc 


uzvarētā otrā un trešā posma Fricis Štrauss bija ieņēmis vadību, bet Artūrs Bogdanovičs un Miks 


Grantiņš punktu ziņā bija pavisam tuvu līdera pozīcijai. Tā kā visi trīs no šiem braucējiem 


piedalījās 4. posmā, tad visu izšķīra tiesnešu vērtējums un posma gala rezultāti. Vienīgais 


trijniekā no minētajiem braucējiem ierindojās Artūrs Bogdanovičs tādējādi izcīnot uzvaru Vans 


Latvijas Skeitborda līgas 2018. gada sezonā. Otro un trešo vietu ar vienādu punktu skaitu dalīja 


Fricis Štrauss un Miks Grantiņš. 


 


Noskaidrots Latvijas čempions skeitborda slalomā 2018  


14.jūlijā, Liepājas Piejūras parkā, Latvijas simtgades zīmē, tika noskaidroti labākie  Latvijas 


skeitborda slalomisti divās disciplīnās – līniju slalomā un speciālajā slalomā. Notikušajā Latvijas 


čempionātā pulcējās vairāk nekā 30 dalībnieku. Ieradās Latvijas labākie braucēji ar Ginesa 


rekordistu Jāni Kuzminu priekšgalā.  


Čempionāta mērķis bija noskaidrot labākos slalomistus 2018.gadā piecās vecuma grupās. 


Uzrādot labākos rezultātus abās disciplīnās, par Latvijas čempionu skeitborda slalomā 2018, 


pārliecinoši kļuva pieredzējušais olainietis Jānis Kuzmins, vicečempiona titulu izcīnīja rīdzinieks 


Gustavs Gailītis, savukārt trešajā vietā - liepājnieks Toms Dreiblats. 


Sieviešu grupā pirmās trīs vietas izcīnīja liepājnieces: Latvijas čempiones titulu izcīnīja Mare 


Ērika Belta, 2,vieta Endijai Līgai Rūjai un 3.vieta Megijai Valterei. 


Junioru grupā (U17) – 1.vieta – Patriks Jostmanis, 2.vieta – Alise Salicka, 3.vieta – Elīna 


Priediena. 


Jauniešu grupā (U14) – 1.vieta – Toms Čirkšis, 2.vieta - Kristaps Mirčenko, 3.vietā – Elija 


Ļebedeva. 


Bērnu grupā (U11) – 1.vieta – Kārlis Gustavs Lauva, 2.vieta - Rūdolfs Dreiblathens, 3.vieta – 


Paulīne Čeļdoma. 


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


 dalībniekus dažādās skeitborda slaloma grupās. 


2018.gada 3.augustā, Rīgā, Latvijas Skeitborda federācijai ar Baltkrievijas Skeitborda 


federācijutika noslēgts sadarbības Memorands. 


Šī Memoranda mērķis ir vispusēja sadarbība skeitborda, kā augsta līmeņa sporta veida un 


masveida fiziskās aktivitātes, popularizēšanas un attīstības jomā Baltkrievijas Republikā un 
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Latvijā, sporta un kultūras sakaru stiprināšanā starp valstīm, pieredzes un zināšanu apmaiņa 


skeitborda jomā.  


 


2019.gada aktivitātes: 


• Dalība LSFP kopsapulcē 15.martā; 


• Dalība LOK Ģenerālajā asamblejā 29.martā; 


• 2017.gadā izveidota Latvijas Street līga, kas notiks arī 2019.gadā, būs skeitborda street 


disciplīnu sacensību sērija dažādos Latvijas skeitparkos, sacensības notiks ar pārējo Baltijas 


valstu sportistu dalību. 


Notiks arī Baltijas čempionāts.  


Tas ļaus iesaistīt vēl vairāk bērnu un jauniešu sportiskās aktivitātēs, lai saturīgi un veselīgi 


pavadītu brīvo laiku. 


• Latvijas čempionāts 2019 – organizēšana; 


• Delegācijas un sportistu dalība starptautiskās sacensībā, kā arī sportistu dalība Olimpisko 


spēļu kvalifikācijas sacensībās.  


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.      


      


 


 


2019.gada  27.februārī 


 


 


Vadītājs: __________________________ Lienīte Skaraine 


 





