
Rekvizīti un kontakti 

 

Latvijas Ielu Vingrošanas Federācija 

reģ.Nr.40008148237 

Juridiskā adrese: Zentenes iela 5-58, Rīga, LV-1069 
Sporta federācijas atzīšanas apliecība Nr.95 izdota 2019.gada 29.aprīlī 
 

Prezidents 

Rolands Kikors 

Tālr. +37126322559 
E-pasts: rolands.kikors@gmail.com 
 

Viceprezidents  

Aleksandrs Ivaško 

Tālr. +37127146693 
E-pasts: alexivashko53@gmail.com 
 

2020.gada valsts budžeta līdzekļu un valsts kapitālsabiedrību ziedojumu izlietojums: 

 

Valsts budžets EUR 4934 

 

Nosaukums Izlietotā summa 

Dažādi pakalpojumi 45 

Īre un noma 2620 

Preces un inventārs 2269 

 

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi EUR 1’812 

 

Nosaukums Izlietotā summa 

Dažādi pakalpojumi 89 

Preces un inventārs 1723 

 

Covid-19 dotācija EUR 1622 

 

Nosaukums Izlietotā summa 

Dažādi pakalpojumi 500 

Īre un noma 350 

Preces un inventārs 772 

 



Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns
 

I. Vispārīgā daļa 

II. Darbības pārskats 

Reģistrācijas numurs 40008148237
Nosaukums LATVIJAS IELU VINGROŠANAS FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Taksācijas gads 2020

1. Organizācijas darbības mērķis
Attīstīt ielu vingrošanas kustību Latvijas teritorijā;
Piesaistīt jaunus biedrus ielu vingrošanas kustības attīstībai Latvijas teritorijā;
Rīkot ielu vingrošanas paraugdemonstrējumus Latvijas skolās, kā arī dažādās bērnu un jauniešu
organizācijās;
Rīkot bērnu un jauniešu sacensības ielu vingrošanā;
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū;
Sakopt esošās ielu vingrošanas treniņu vietas Latvijā, kā arī veidot jaunas ielu vingrošanas treniņu
vietas;
Paaugstināt ielu vingrošanas instruktoru kvalifikāciju;
Dibināt kontaktus ar pasaules ielu vingrošanas sporta biedrībām, asociācijām un federācijām
pieredzes apmaiņai;
Piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanas treniņu nodarbībām

2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību
3 - Pilsoniskas sabiedrības attīstība
9 - Sporta atbalstīšana

3. Sabiedrības daļa (mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība
5 - 15–25 gadus veci jaunieši
15 - Bērni
3 - Cilvēki ar invaliditāti
4 - Personas, kuras pārsniegušas darbspējas vecumu

4. Informācijas saņemšanai
juridiskā adrese Pļavu iela 4, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., LV-2164
kontaktadrese Pļavu iela 4, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164
tālruņa numurs 26322559
e-pasta adrese debetskredits@gmail.com
mājaslapa

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra
gadā (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus norādot
norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
1)Street Workout World Cup 2020 (Stage Jurmala) jeb Pasaules kausa posms ielu vingrošanā
2020 pieaugušajiem “Freestyle” kategorijā. Sacensībās piedalījās kopumā 24 sportisti no 10
Pasaules valstīm. Sacensības norisinājās 2020.gada 11.jūlijā Jūrmalā, Majoru pludmalē.
2)Tautas klases sacensības no Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas iekš Street Workout World
Cup 2020 (Stage Jurmala) jeb Pasaules kausa posma ielu vingrošanā 2020 pieaugušajiem
“Freestyle” kategorijā. Sacensībās piedalījās 32 sporta entuziasti tautas klasē. Sacensības
norisinājās 2020.gada 11.jūlijā Jūrmalā, Majoru pludmalē.
3)Latvijas Republikas čempionāts ielu vingrošanā. Sacensībās kopā piedalījās 100 sportisti (44
pieaugušie un 46 jaunieši). Sacensības norisinājās 2020.gada 9.augustā Grīziņkalna Sporta
kompleksā.
4) Latvijas Ielu Vingrošanas Federācijas kongress 2020, kuru apmeklēja 40 Federācijas biedru
pārstāvji un sportisti. Kongresa ietvaros tika diskutēts par Federācijas līdzšinējo, kā arī turpmāko
darbību un aktivitātēm. Kongress norisinājās 2020.gada 19.septembrī Daugavas Stadiona telpās.

6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu
un attiecīgajā jomā
3.1. Pasaules kausa posms pamatā tika adresēts pieaugušajiem, kas no savas valsts tika izvirzīti kā
nacionālās pieaugušo izlases atlēti.
3.2. Tautas klases sacensības tika adresētas bērniem/jauniešiem/pieaugušajiem, kas ikdienā aktīvi
netrenējas ielu vingrošanā, bet kas vēlas par ielu vingrošanu uzzināt vairāk, izglītoties un,
visbeidzot, atrast jaunus ielu vingrošanas domu biedrus un treniņu vietas.
3.3. Latvijas Čempionāts ielu vingrošanā tika adresēts gan profesionāliem Latvijā aktīvajiem
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III. Turpmākās darbības plāns 

sportistiem bērnu, jauniešu un pieaugušo konkurencē, gan arī bērniem/jauniešiem/pieaugušajiem,
kas ikdienā aktīvi netrenējas ielu vingrošanā, bet kas vēlas par ielu vingrošanu uzzināt vairāk,
izglītoties un, visbeidzot, atrast jaunus ielu vingrošanas domu biedrus un treniņu vietas.

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas
7.1 dibinātāju/biedru skaits 7
7.2 iesaistīto personu skaits 5
7.3 sabiedriskā labuma guvēju skaits 230

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums
8.1 kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 0 euro
8.2 kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 0 euro, tai skaitā:

8.2.1 sabiedriskā labuma darbībai 0 euro
8.2.2 kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra
gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas

0 euro

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori (piemēram, sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm,
komersantiem)
Nav

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori
Nav

11. Organizācijas darbības mērķis
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)
Federācija aktīvi veic sociālo tīklu darbu, popularizējot ielu vingrošanu, rīkojot dažādus
konkursus, utml. Tika realizēts online režīmā konkurss “Esi aktīvs un pierādi sevi”, kura
rezultātā 3 labākajiem Federācija piešķīra īpašas balvas, bet pārējiem dalībniekiem –
piemiņas balvas.
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Jaunu ielu vingrošanas specializētu laukumu izveide un esošo laukumu atjaunošana
Bezmaksas ielu vingrošanas treniņi dažādās Latvijas pilsētās
Izbraukumi uz Latvijas skolām, vadot sporta stundas, kā arī veicot ielu vingrošanas
paraugdemonstrējumus
Federācija arī 2021.gadā aktīvi plāno iegādāties papildus infrastruktūru sporta inventāra
veidā, kas nepieciešama pasākumu un sacensību rīkošanai.

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)
Latvijas Republikas Čempionāta finālturnīrs ielu vingrošanā 2021 (2021.gada augusts)
Ogres atklātais Čempionāts Ielu vingrošanā 2021 (2021.gada oktobris)
Eiropas Sporta nedēļa - ielu vingrošanas bezmaksas treniņi un paraugdemonstrējumi
(2021.gada septembris)
plānotie (norādīt ne vairāk kā piecus nozīmīgākos projektus un veidot īsu aprakstu, papildus
norādot norises laiku un vietu, pārējos projektus uzskaitīt)
Latvijas Republikas Čempionāta finālturnīrs ielu vingrošanā
Kenguru Pro Jūrmalas Pasaules Kausa Posms ielu vingrošanā 2021
Pasaules čempionāts ielu vingrošanā "Freestyle" kategorijā
Pasaules čempionāts ielu vingrošanā spēka un izturības kategorijā
Ogres atklātais Čempionāts Ielu vingrošanā 2021 (2021.gada oktobris)
Eiropas Sporta nedēļa - ielu vingrošanas bezmaksas treniņi un paraugdemonstrējumi
(2021.gada septembris)

Vadītājs Rolands Kikors
18.09.2021
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