
 
 

Biedrības “Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” 

 

Biedru sapulces protokols Nr.20/01 

 

 

 

Rīgā, 2020. gada 14. martā 

Plkst.12:00 – 13:00 

 

Biedru kopsapulci sasaukusi biedrība “Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” (turpmāk 

LBFBF), biedriem paziņojot par sapulci 2020.gada 24. februārī, katram biedram nosūtot rakstisku uzaicinājumu. 

Biedru sapulce notiek Rīgā, Zemitānu ielā 9/3, FitSpot Gym klubā. 

 

Kopsapulces vadītāja: Kristīne Vederņikova (LBFBF prezidente).  

Protokoliste: Anastasija Domņina (LBFBF ģenerālsekretāre).  

 

Kopsapulcē piedalās 4 no 6 biedriem. Sapulce saskaņā ar statūtu noteiktumiem ir lemttiesīga. Kopsapulces 

dalībnieku saraksts pielikumā. 

 

Darba kārtība: 

1. Darba kārtības apstiprināšana.  

2. Prezidenta ziņojums par 2019.gadā realizētajiem projektiem.  

3. LBFBF 2019.gada pārskata ziņojums, tā apstiprināšana. 

4.          Sacensību komisijas ziņojums. 

5. LBFBF 2020.gada budžeta projekts, tā apstiprināšana.  

6.          Citi jautājumi.   

 

Par 1. punktu. 

Anastasija Domņina informē, ka LBFBF sastāvā ir 6 biedri, ieradušies ir 4 biedru pārstāvji, līdz ar to kopsapulce 

ir lemttiesīga. Priekšlikums ir balsot par darba kārtību, kas visiem izsūtīta, kā arī, balsojot sapulces vadīšanu 

uzticēt LBFBF prezidentei Kristīnei Vederņikovai. 

Atklāti balsojot: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

 

Par 2. punktu. 

Kristīne Vederņikova ziņo par 2019.gadā paveikto, par realizētajiem nacionālā mēroga un starptautiskajiem 

projektiem. Lielākais LBFBF darbības sasniegums un augstais novērtējums ir uzticēšanās no Starptautiskās 

bodibildinga un fitnesa federācijas (IFBB) puses un IFBB prezidenta Dr.R.Santonja apstiprinājums divu 

nozīmīgu pasaules līmeņa turnīru organizēšanai 2019.gadā Rīgā, un proti IFBB Eiropas Fit Model čempionāta 

un IFBB Pasaules Fit Model čempionāta organizēšanu.  

Informācija par LBFBF fitnesa projekta licenču pagarināšanu (pieaugušo neformālās izglītības programma), un 

fitnesa treneru kvalifikācijas paaugstināšanas pilnveides programmas licenču pagarināšanu. Abu programmu 

licences ir pagarinātas RD IKSD līdz 2021.gada 14.augustam. 

 

Par 3. punktu. 

Kopsapulces vadītāja Kristīne Vederņikova ziņo par 2019.gada pārskatu un informē, ka visiem ir izsūtīts 

2019.gada darbības pārskats. Sagatavota bilance, ieņēmumu un izdevumu pārskats, ziedojumu pārskats. Kristīne 

Vederņikova rosina uzdot jautājumus un aicina klātesošos apstiprināt LBFBF 2019.gada darbības pārskatu. 

 

 



 
 

Nolemj: apstiprināt biedrības “Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” 2019.gada pārskatu ar 

šādiem rādītājiem: 

2019.gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma: 0,00 EUR; 

2019.gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma: 0,00 EUR; 

2019.gada ieņēmumu un izdevumu pārskats: 

ieņēmumi kopā 61333 EUR, izdevumi kopā 53502 EUR, starpība 7831 EUR. 

Atklāti balsojot: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

 

Par 4. punktu. 

Vladimirs Belovs ziņo par plānotām sieviešu un vīriešu izlases aktivitātēm un sacensībām 2020.gadā Latvijā un 

ārpus valsts robežām, un iepazīstina visus klātesošos ar sagatavoto pasākumu plānu (sacensību grafiks, kopējo 

treniņu plāns, vasaras treniņu nometne). Kristīne Vederņikova aicina apstiprināt LBFBF sacensību aktivitāšu 

plānu 2020.gadam. 

Nolemj: apstiprināt 2020. gada sacensību aktivitāšu plānu.  

Atklāti balsojot: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

 

Par 5. punktu. 

Kristīne Vederņikova ziņo par plānoto 2020.gada budžetu, par galvenajiem notikumiem minot IFBB Pasaules Fit 

Model čempionātu un IFBB Fit Model Pasaules kausu, kuri 2020.gadā notiks Latvijas galvaspilsētā Rīgā. 

Kristīne Vederņikova lūdz apstiprināt 2020.gada budžetu. 

Nolemj: apstiprināt 2020. gada budžetu.  

Atklāti balsojot: par – 4, pret – 0, atturas – 0. 

 

Par 6. punktu. 

Kristīne Vederņikova informē, ka biedrības “Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” mērķis ir 

nākamajā gadā atkārtoti organizēt IFBB Kontinentālo un pasaules čempionātu fit model disciplīnā, kā arī 

turpināt popularizēt fitnesa sportu valsts mērogā, un organizēt ikgadējo turnīru IFBB Starptautiskais Latvijas 

kauss “Rīgas Pērle” dažādās fitnesa un bodibildinga sporta disciplīnās visām vecuma grupām. 

 

 

 

 

 

 

Kopsapulces vadītāja                         (paraksts)                         Kristīne Vederņikova 

 

 

Kopsapulces protokoliste                  (paraksts)                         Anastasija Domņina 

 
 


