
BIEDRĪBAS „LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA FEDERĀCIJA” 

VALDES SĒDES PROTOKOLS NR.1 

Rīgā, 2018.gada 5.janvārī 

 

 

Sēdes vadītājs: K.Vederņikova  

Sekretāre: A.Titova 

Piedalās: V.Belovs, A.Visockis, K.Brokāne, A.Domņina 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācijas (turpmāk tekstā – LBFBF) ikgadējās svinīgās 

apbalvošanas pasākums un kopsapulce (2018.gada 19.janvārī). 

2. 2018.gada IFBB Starptautiskais kalendārs. Nacionālo un starptautisko sacensību saskaņošana.  

3. IFBB Eiropas Fit Model kausa 2018 organizēšana. 

4. IFBB Latvija fitnesa projekta organizēšana IFBB disciplīnā fit model no 2018.gada 11.februāra līdz 

22.aprīlim. 

5. IFBB Atklātā Latvijas čempionāta 2018 organizēšana Rīgā. 

6. LBFBF izglītojošo semināru organizēšana 2018.gadā. 

7. LBFBF sportistu licencēšanas kārtība sacensībās ārpus Latvijas. 

8. Fitnesa treneru praktisko ieskaišu pieņemšanas kārtība. 

 

 

PUNKTS NR.1: 

A.Domņina informē par sasaukto sapulci valdes locekļiem, biedriem, sportistiem un treneriem, kas notiks 

2018.gada 19.janvārī Elektrum Olimpiskajā centrā, Grostonas ielā 6b. Pēc sapulces notiks ikgadējais LBFBF 

sportistu apbalvošanas pasākums, kurā tiks nominēti labākie sportisti pēc kategorijām un to treneri. Sportistu 

nominēšana notiks šādās kategorijās –bikini fitness, fit model, men’s physique, bodibildings. 

Sportisti tiks apbalvoti pēc federācijas izstrādātās sportistu reitinga tabulas,  kurā tiek vērtēti sportistu sasniegumi 

pēc nozīmības un statusa.  

Sēdes laikā tiek nominēti sportisti kategoriju apbalvošanām. 

Priekšlikums uzaicināt uz svinīgo gada apbalvošanu lojālos atbalstītājus un federācijas partnerus, kā arī visus 

interesentus, kuri vēl nav federācijas sastāvā, bet vēlas turpmāk ņemt dalību sacensībās Latvijā un pasaulē un 

federācijas citās aktivitātēs. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt LBFBF nominētos sportistus svinīgai gada apbalvošanai un apstiprināt 2018.gada 19.janvāra 

sapulces plānu un pasākuma norises dienas kārtību. 

 

PUNKTS NR.2: 

K.Vederņikova informē par IFBB sacensību kalendāru 2018.gadam, kas ir pieejams IFBB mājas lapā 

www.ifbb.com. Kalendārs ir visam gadam ar pavasara un rudens sezonas lielāko sacensību norises vietām un 

laikiem. Šogad kalendārā ir parādījušās jaunas sacensības, tādas kā IFBB Diamond Cup un IFBB Elite Pro turnīri. 

Ņemot vērā IFBB kalendāru un izvērtējot Baltijas valstu sacensību datumus, tiek lemts par šādu Nacionālo un 

Starptautisko sacensību organizēšanu sekojošos datumos: 

I pusgads: 

1. IFBB Atklātais Latvijas čempionāts; 

2. IFBB Latvijas čempionāts fitnesā jauniešiem un junioriem; 

3. IFBB Eiropas Fit Model kauss. 

II pusgads: 

1. IFBB Starptautiskais Latvijas kauss “Rīgas Pērle 2018”; 

2. IFBB Pasaules Fit Model čempionāts; 

3. IFBB Atklātais Latvijas kauss fitnesā jauniešiem. 

 

A.Domņina informē, ka visi pasākumi ir ieplānoti Studio69 Koncerta zālē, Rīgā. Ir jāsagaida tikai oficiāls 

apstiprinājums un līgums parakstīšanai. Tiek ierosināts laicīgi apzināt sacensību organizatorisko komandu un 

pieaicināt vairāk cilvēkus dažādiem izpildes darbiem un, konkrēti nodrošināt pietiekošu darbinieku skaitu 

sacensībās.  

NOLEMJ: 

Apstiprināt LBFBF Nacionālo un Starptautisko sacensību kalendāro plānu 2018.gadam, iekļaujot sešas 

sacensības Latvijas galvaspilsētā Rīga.  

http://www.ifbb.com/


 

PUNKTS NR.3: 

K.Vederņikova informē, kā arī šogad federācijai ir uzticēts organizēt divus Starptautiska līmeņa pasākumus, 

jaunajā sporta disciplīnā – Fit Model. Ir jāplāno dažādas aktivitātes pirms abiem pasākumiem, lai vairāk 

popularizētu fit model sporta disciplīnu. Ir jāveido profesionāla darba grupa un laicīgi jānodrošina visa 

nepieciešamā publicitāte un obligāto pasākumu saraksts sacensību sekmīgai nodrošināšanai. K.Vederņikova lūdz 

A.Domņinu un K.Brokāni divu nedēļu laikā iesniegt elektroniski nepieciešamos dokumentus izskatīšanai.  

Tāpat K.Vederņikova informē par datumiem šo sacensību organizēšanai un konkrēti tiek piedāvāts 22.aprīlis kā 

oficiālā sacensību diena. 

Diskusija par reklāmu sociālajos tīklos, radio un sadarbību ar televīziju. Diskusija par sponsoru un atbalstītāju 

piesaisti un līdzfinansējuma saņemšanu no pašvaldības. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Eiropas Fit Model kausa datumu. Nozīmēt LBFBF prezidenti K.Vederņikovu par 

atbildīgo personu sacensību koordinēšanā.  

 

PUNKTS NR.4: 

K.Vederņikova sniedz informāciju par 2018.gada IFBB fitnesa projekta organizēšanu un ar to saistītām 

aktivitātēm. Tā kā 2018.gada fitnesa projekts ir oficiāli licencēts kā mācību treniņu programma, ir rūpīgi jāizplāno 

visi semināri, meistarklases, treniņu programmas, iesaistītie mācību spēki, pasniedzēji un treneri. 

Diskusija par atlases kārtību, sadarbības turpināšanu ar MyFitness, Change Latvija, Mangaļi, Nike, Cido u.c. 

atbalstītājiem, norises vietu un organizēšanas aktivitātēm. 

Fitnesa projekta laikā ieplānotas dažādas treniņu aktivitātes ārpus Myfitness klubiem, kā arī jauna satura, uztura 

un treniņu semināri, profesionālās fotosesijas un video reportāžas. Tiek saskaņots sagatavošanas pasākumu plāns, 

programma, aktivitātes, darba grupa u.c. 

Informācija par projektu tiks izvietota visās facebook lapās sociālajās tīklā un projekta lappusē instagramā.  

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Latvija licencētā mācību praktiskā fitnesa projekta datumus. Sākums: 2018.gada 

11.februāris un fināla pasākums: 2018.gada 22.aprīlis. 

 

PUNKTS NR.5: 

K.Vederņikova sniedz informāciju par ikgadējā  IFBB Atklātā Latvijas čempionāta organizēšanu Rīgā, Studio69 

koncerta zāles telpās. Tiek uzdots A.Domņinai sazināties ar pasākuma vietas vadītāju, lai laicīgi noslēgtu līgumu.  

Notiek diskusija par sacensībās pārstāvētajiem sporta veidiem. Tiek plānots iekļaut vīriešu sporta disciplīnas: 

bodibildings, klasiskais bodibildings un men’s physique, kā arī sieviešu kategorijas: bodifitness, wellnes fitness 

un bikini fitness . Sacensību laikā iekļauj arī fitnesa projekta “Fit Model Latvija 2018” noslēguma pasākumu. 

Diskusija par tiesnešu sastāvu, darbiniekiem, organizēšanas pasākumu plānu pirms sacensībām, sacensību laikā 

un pēc tām, publicitāti, mārketinga pasākumus, utt. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt IFBB Atklāto Latvijas čempionātu 2018.gada 22.aprīlī, Rīgas pilsētā, Studio69 koncertzālē. 

Nozīmēt LBFBF prezidenti Kristīni Vederņikovu un LBFBF ģenerālsekretāri A.Domņinu par 

atbildīgajām personām sacensību koordinēšanā.  

 

PUNKTS NR.6: 

K.Vederņikova informē, ka federācija plāno šogad organizēt lielāku skaitu izglītojošos treneru un tiesnešu 

seminārus, kā arī seminārus sportistiem un antidopinga seminārus. Tiek sagatavots semināru pasākumu plāns ar 

iespējamiem norises datumiem, tēmām un  vietām. Semināru skaits tiek plānots ne mazāk kā astoņi. 

K.Vederņikova apstiprina, ka antidopinga seminārs notiks divas reizes gadā – pavasarī un rudenī. 

NOLEMJ: 

Uzdot A.Domņinai izplānot semināru tēmas un iesniegt apstiprināšanai LBFBF semināru plānu 

2018.gadam.  

 

PUNKTS NR.7: 

K.Vederņikova informē, kā arī šogad tiks turpināts darbs pie federācijas sportistu licencēšanas. Ar  visiem 

sportistiem tiks noslēgti sadarbības līgumi dalībai sacensības ārpus Latvijas. Sportistu līgums un licencēšanas 

kārtība paliek bez grozījumiem no 2017.gada. Tāpat tiek uzsvērts par obligātu ievērot LBFBF sportistu 

kvalifikācijas prasības dalībai sacensībās, kas sevī ietver obligāto punktu par dalību sacensībās Latvijā. 

NOLEMJ: 

Informāciju pieņemt zināšanai. 

 

 



 

PUNKTS NR.8: 

A.Visockis informē par to, ka 2017.gads ir bijis daudz veiksmīgāks un rezultatīvāks procentuāli pēc pirmreizējo 

pieņemto ieskaišu skaita salīdzinot ar 2016.gadu. Atkārtoti ieskaites ir bijušas nepieciešams veikt tikai 20% 

studentiem. Diskusija par nepieciešamību piesaistīt vēl vienu sporta speciālistu – fitnesa treneri, praktisko ieskaišu 

pieņemšanai. K.Vederņikova sniedz pozitīvu vērtējumu Elvja Rudbaha darbam šajā jomā. 

NOLEMJ: 

Apstiprināt E.Rudbahu par LBFBF atbildīgo personu sporta speciālistu sertifikācijas jautājumā. 

 

 

 

 

 

Sēdes vadītāja:        K.Vederņikova 

 

 

Protokolēja:        A.Titova 

 

 

 

 

 

 

 


