
Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats

 
Reģistrācijas numurs 40008128512
Nosaukums LATVIJAS BODIBILDINGA, FITNESA UN BODIFITNESA

FEDERĀCIJA BIEDRĪBA
Adrese Stirnu iela 4–61, Rīga, LV-1082
Taksācijas periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015
Darbinieku skaits 0
Darbības sfēra Biedrība
Likvidācijas slēguma bilance Nē

Bilance Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Bilances aktīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

Ilgtermiņa ieguldījumi 10 5937 9353
I. Nemateriālie ieguldījumi 20 0 0
II. Pamatlīdzekļi 30 5937 9353
1. Nekustamais īpašums 40 0 0
2. Pārējie pamatlīdzekļi 50 5937 9353
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 60 0 0
1. Akcijas un daļas 70 0 0
Apgrozāmie līdzekļi 80 421 53
I. Krājumi 90 0 0
1. Materiāli 100 0 0
2. Preces 110 0 0
II. Debitori 120 75 53
III. Vērtspapīri 130 0 0
IV. Nauda 140 346 0
Kopā aktīvi 150 6358 9406

Bilances pasīvi

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Fondi 10 -2649 -536
1. Pamatfonds 20 0 0
2. Mērķfondi 30 0 0
3. Rezerves fonds 40 -2649 -536
3.1. Iepriekšējo gadu rezerves fonds 43 -536 4499
3.2. Pārskata gada rezerves fonds 45 -2113 -5035
II. Ilgtermiņa kreditori 50 4106 7246
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 60 4106 7246
2. Citi aizņēmumi 70 0 0
III. Īstermiņa kreditori 80 4901 2696
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm 90 0 0
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 100 0 0
3. Pārējie kreditori 110 4901 2696
Kopā pasīvi 120 6358 9406
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Ieņēmumu un izdevumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas. 10 0 0
II. Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi. 20 3000 6500
III. Saņemtie mantojumi. 30 0 0
IV. Saņemtās dotācijas. 40 15529 10934
V. Ieņēmumi no saimnieciskās darbības 50 21694 15307
VI. No ES, EEZ un citiem ārvalstu fondiem saņemtais finansējums. 55 0 0
VII. Citi ieņēmumi. 60 0 0
VIII. Ieņēmumi kopā. 70 40223 32741
IX. Izdevumi. 80 42336 37776
1. Naudas maksājumi personām. 90 0 0
2. Materiālu izdevumi. 100 0 0
3. Algas. 110 0 0
4. Sociālās apdrošināšanas maksājumi. 120 0 0
5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana. 130 3417 3417
6. Citi izdevumi. 140 38919 34359
X. Nodokļi. 150 0 0
XI. Izdevumi kopā. 160 42336 37776
XII. Ieņēmumu un izdevumu starpība. 170 -2113 -5035
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Ziedojumu un dāvinājumu pārskats Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Posteņa nosaukums Rindas
kods

Pārskata gada
beigās

Iepriekšējā
pārskata gada

beigās

I. Atlikums pārskata gada sākumā. 10 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai), tai skaitā anonīmi ziedojumi un
dāvinājumi.

12 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem), tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi. 14 0 0
II. Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma. 20 3000 6500
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai). 30 3000 6500
1.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 40 3000 6500
1.2. Ārvalstu juridiskās personas. 50 0 0
1.3. Fiziskās personas (rezidenti). 60 0 0
1.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 70 0 0
1.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 80 0 0
1.6. Citi ziedotāji. 90 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem). 100 0 0
2.1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas. 110 0 0
2.2. Ārvalstu juridiskās personas. 120 0 0
2.3. Fiziskās personas (rezidenti). 130 0 0
2.4. Fiziskās personas (nerezidenti). 140 0 0
2.5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji. 150 0 0
2.6. Citi ziedotāji. 160 0 0
III. Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma. 170 3000 6500
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

180 3000 6500

1.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 190 3000 6500
1.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 200 3000 6500
1.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 210 0 0
1.2. Administratīvajiem izdevumiem. 220 0 0
1.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 230 0 0
2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

240 0 0

2.1. Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem. 250 0 0
2.1.1. Sabiedriskā labuma darbībai. 260 0 0
2.1.2. Citiem mērķiem un uzdevumiem. 270 0 0
2.2. Administratīvajiem izdevumiem. 280 0 0
2.3. Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem. 290 0 0
IV. Atlikumi pārskata gada beigās. 300 0 0
1. Vispārējie ziedojumi (neierobežotai lietošanai),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

310 0 0

2. Mērķziedojumi (noteiktiem mērķiem),
tai skaitā anonīmi ziedojumi un dāvinājumi.

320 0 0
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Ziedotāju un dāvinātāju saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Ziedotāja
tips Valsts NMR kods /

personas kods
Nosaukums /

vārds, uzvārds Ārvalstu adrese
Nauda

(summa
LV

valūtā)

Mantiskā
(summa

LV
valūtā)

Mērķis Komentārs

1 LR
juridiskā
persona

LV 40103248435 BALTACON
SIA

3000,00 Neierobežotai
lietošanai

Kopā (summa LV valūtā) 3000,00 0,00
Nauda un mantiskā kopā (summa LV valūtā) 3000,00
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Darbības veidu saraksts Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Darbības veida kods
(NACE 2.redakcija) Darbības veida nosaukums (NACE 2.redakcija) Pamatdarbība

1 9412 Profesionālu organizāciju darbība
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Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

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)

mērķziedojumi
(noteiktiem
mērķiem)

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

1 portistes Litas
Fībigas (p.k.
280388-
11146)mācību-
treniņu darbam un
sacensību dalības
programmai
2015.gadā

3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 09 17 1

Kopā 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 1
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Dokumenti, kuri pievienojami kā faili Biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības gada pārskats
Reģistrācijas numurs 40008128512 Periods no 01.01.2015 līdz 31.12.2015

Dokuments Faila nosaukums

1 Ziņojums zi_ojums pie gada p_rskata.odt

2 Administratīvo izdevumu pārskats 2015 administrativo_izdevumu_parskata_veidlapa.odt

3 Zvērināta revidenta atzinums
4 Pielikums pie gada pārskata LBFBF pielikums pie gada parskata 2015.odt

Dokumenta numurs EDS: 42228865 Dokumenta sagatavotājs: KRISTĪNE VEDERŅIKOVA

Parakstītāja vārds, uzvārds: KRISTĪNE VEDERŅIKOVA Parakstīšanas datums: 03.05.2016
Parakstītāja personas kods: 10066810129 Parakstīšanas laiks: 09:59:30
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Biedrības vai nodibinājuma n<osaukums „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” >Latvijas

<Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 40008128512 datums 05.06.2008.

<Juridiskā adrese  .Stirnu iela 4-61, Rīga, LV-1082

<Kontakttālrunis 29287666.

ADMINISTRATĪVO IZDEVUMU< ><PĀRSKATS>>

<par ><2015 ><77><.gadu>





		

		Nauda (EUR)

		Manta ( EUR)



		Neierobežotai lietošanai saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma (t.sk. vispārējie ziedojumi)

		

		



		Administratīvie izdevumi

		

		



		Pašu vajadzībām patērētie materiāli, preces un citi krājumi

		

		



		Pamatlīdzekļu iegādes, ražošanas vai uzstādīšanas izdevumi. Datorprogrammu, citu nemateriālo ieguldījumu, kapitāla līdzdalības daļu, akciju un citu vērtspapīru iegādes izdevumi.

		

		



		Organizācijas darba ņēmējiem pārskata gadā aprēķinātā darba alga, atlīdzība vai citi darba samaksai pielīdzināmas maksājumu summas un  ar to saistītās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

		

		



		Organizācijas kā darba devējas pārskata gadā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas, aprēķinātie likumā paredzētie maksājumi darbiniekiem darbnespējas gadījumos (bruto summās), naudas iemaksas privātajos pensiju fondos un citi ar darbinieku sociālo apdrošināšanu saistītie naudas maksājumi.

		

		



		Pārskata gadā aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa summas.

		

		



		Izdevumi par saņemtajiem citu personu pakalpojumiem, telpu nomu, apkuri, apgaismošanu, tālruni, pasta pakalpojumiem, kancelejas izdevumus, komandējumu izdevumus, reklāmas izdevumus, kā arī organizācijas īpašuma apdrošināšanas maksājumus.

		

		



		Pamatlīdzekļu, nemateriālo ieguldījumu un mazvērtīgo inventāru uzskaitītais nolietojums un norakstīšana

		

		







Par sabiedriskā labuma organizācijas (turpmāk — organizācija) administratīvajiem izdevumiem ir uzskatāmi organizācijas vadīšanas, uzturēšanas, reklāmas un ar organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamo ieņēmumu ieguvi saistītie izdevumi, kā arī ar šiem izdevumiem saistītie nodokļi.

<Atbildīgā persona   Valdes priekšsēdētāja Kristīne Vederņikova><><>k.VdeK

 <(amata nosaukums, vārds, uzvārds)  (paraksts)><	



<  Tālrunis   ><>	










Saskaņā ar Ministru kabineta

2006.gada 03.oktobra noteikumiem Nr.808





Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”





ZIŅOJUMS

Pie 2015. gada pārskata.





		Organizācijas pilns nosaukums: Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija”







		Reģistrācijas numurs: 40008128512 , datums: 05.06.2008.







		Organizācijas juridiskā adrese: Stirnu iela 4-61, Rīga, LV-1082.







		Ziņas par organizācijas vadības institūcijas locekļiem (vārds, uzvārds, amatā stāšanās datums):







Kristīne Vederņikova – 17.02.2016

Vladimirs Belovs – 17.02.2016

Aivars Visockis – 17.02.2016

Olga Aleksejeva – 17.02.2016





		Izmantotās metodes organizācijas mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā un atšķirības no iepriekšējos pārskata gados izmantotajām metodēm.







Mērķu un uzdevumu sasniegšanā organizācija izmantoja iepriekšējo darbības gadu metodes:

Popularizēja bodibildinga, fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un mens physique sporta veidus Latvijas iedzīvotāju vidū, rīkoja Latvijas čempionātus bērniem, jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem,  kā arī citas valsts mēroga un Starptautiskas sacensības.Nodrošināja Latvijas nacionālās izlases dalību (jaunieši, juniori un pieaugušie) Eiropas un Pasaules čempionātos, Pasaules kausos, citās Starptautiskajās sacensībās un turnīros.

 

		Organizācijas svarīgākie sasniegumi pārskata gadā un tās attīstības perspektīvas.







IFBB Latvijas Atklātā čempionāta organizēšana jauniešiem un pieaugušajiem – 2015.gada 3.maijs. Kopā piedalījās 166 sportisti no piecām valstīm. Turnīrs nodrošināja lielāku fitnesa, bodifitnesa un bikini fitnesa sporta veidu atpazīstamību;

IFBB Starptautiskā Latvijas kausa „Rīgas Pērle 2015” organizēšana – 2015.gada 25.oktobris, 90 sportisti;

IFBB Myfitness kausa organizēšana – 2015.gada 17.aprīlis. Piedalījās 46 sportisti no Latvijas;

Sadarbība ar Vingrošanas Olimpisko centru un fitnesa sporta klubiem (OSC, F1, MyFitness u.c.);

Latvijas izlases dalībnieku iesaistīšana paraugdemonstrējumos un izstādēs (Fitnesa diena OSC, „Global fitness jubilejas pasākums 2015”, „Sporta Laureāts 2015”, u.c.)









2016. gada 31.marts  prezidente: Kristīne Vederņikova




		 Biedrība „Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa federācija” 



   

 

 

		 40008128512 



   

 

 

Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns

 I. Vispārīgā daļa

 

		 1. Organizācijas darbības mērķis



				Bodibildinga, fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un mens physique sporta veidu attīstīšana un popularizēšana Latvijā; 



		Latvijas Bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa interešu pārstāvniecība Latvijas Republikas sporta institūcijās un organizācijās, Starptautiskajā Bodibildinga un fitnesa federācijā (IFBB) un Eiropas bodibildinga un fitnesa federācijā (EBFF), starptautisko sakaru veicināšana un Latvijas sporta popularizēšana starptautiskajos pasākumos;



		Latvijas čempionātu bērniem, jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem organizēšana, kā arī citu valsts mēroga un starptautisku sacensību organizēšana un koordinēšana Latvijā; 



		Latvijas nacionālās izlases dalības (jaunieši, juniori un pieaugušie) Eiropas un Pasaules čempionātos, Pasaules kausos, citās starptautiskajās sacensībās un turnīros nodrošināšana; 



		Metodisko (mācību) un kvalifikācijas celšanas semināru, kursu tiesnešiem un treneriem organizēšana;



		Bērnu un jauniešu, kuri vēlas nodarboties ar fitnesu iesaistīšana aktīvās nodarbībās, tādējādi veicinot bērnu veselību un fizisko attīstību ar vienkāršiem un visiem pieejamiem līdzekļiem, rosinot bērnos patstāvīgu interesi par sportu un veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu;



		Sporta ētikas normu un godīgas spēles principu ievērošana un nodrošināšana bodibildinga, fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa un mens physique sporta veidos Latvijā;



		Sabiedrības iesaistīšana aktīvās atpūtas un veselīga dzīvesveida pasākumos nodrošināšana, izplatot informāciju par fitnesa sporta veida pieejamību;



		Sporta treniņu projektu bikini fitnesa sporta veidā organizēšana;



		Pasaules Antidopinga kodeksa, šo sfēru regulējošo Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu un Pasaules Antidopinga Aģentūras (WADA) antidopinga politikas ievērošana un nodrošināšana bodibildinga, fitnesa un bodifitnesa sporta veidā Latvijā, dopinga kontroles programmas īstenošana.    







		 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību



		  

		  X sporta atbalstīšana



		 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā labuma darbība



		 X 15–25 gadus veci jaunieši  

  X bērni

  X cita (norādīt)

1) Sportisti – amatieri un profesionāļi– bodibildinga,fitnesa, bodifitnesa, bikini fitnesa sporta veidu izlases dalībnieki; 

 2) Pieaugušie – tā sabiedrības daļa, kam interesē sports un veselīgs dzīvesveids.  



		 4. Informācijas saņemšanai:



		  juridiskā adrese (kontakta adrese): Stirnu iela 4-61, Rīga, LV- 1082

  tālruņa numurs: +371 29287666

  e-pasta adrese: christinaifbb@inbox.lv, ifbb@ifbb

  interneta mājas lapa: www.ifbb.lv 











II. 2015.gada darbības pārskats



		 5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes kalendāra gadā 



				Mācību treniņu nometnes visa vecuma sportistiem – MyFitness klubs, Olimpiskais sporta centrs, sporta klubs F1, Rīga. Horeogrāfijas, pozēšanas un spēka treniņu nodarbības; 



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Grand Prix Oslo turnīrā, 10.aprīlis, 2015, Oslo, Norvēģija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Myfitness kausā bikini fitnesā, 17. aprīlis, 2015, Rīga, Latvija; 



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Baltijas valstu turnīrā bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā un bikini fitnesā, “Baltic Match”, 25.aprīlis, 2015, Kedainai, Lietuva;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Atklātajā Latvijas čempionātā bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā un bikini fitnesā, 3. maijs, 2015, Rīga, Latvija; 



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Eiropas čempionātā bodibildingā un fitnesā, 13. – 18.maijs, 2015, Santa Susanna, Spānija;



		LBFBF jauniešu izlases starta nodrošināšana IFBB Pasaules čempionātā fitnesā jauniešiem, 13. – 15. jūnijs, 2015, Novi Sad, Serbija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB 1ās Eiropas spēlēs, 19. – 22.jūnijs, 2015, Baku, Azerbaidžāna;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Arnold Classic Europe, 24. – 27.septembris, 2015, Madride, Spānija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Olimpia Amateur Europe, 01. – 03.oktobris, 2015, Prāga, Čehija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Starptautiskajā turnīrā „Rīgas Pērle 2015” 25.oktobris, 2015, Rīga, Latvija;



		LBFBF sportistu starta nodrošināšana IFBB Pasaules čempionātā fitnesā, 13. – 16.novembris, 2015, Budapešta, Ungārija;



		Semināru organizēšana treneriem Olimpiskajā Sporta Centrā, sporta klubos City Fitness un F1. Kopā piedalījās vairāk kā 80 interesentu;



		Projektu „Miss Bikini Fitness” un „Fit Model Latvija” organizēšana  – sporta klubs MyFitness. Kopā piedalījās 42 dalībnieces.







		 6. Organizācijas darbības rezultāti/sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa grupu un attiecīgajā jomā



				IFBB Atklātā Latvijas čempionāta organizēšana jauniešiem un pieaugušajiem – 2015.gada 3.maijs. Kopā piedalījās 166 sportisti no piecām valstīm. Turnīrs nodrošināja lielāku fitnesa, bodifitnesa un bikini fitnesa sporta veidu atpazīstamību;



		IFBB Starptautiskā Latvijas kausa „Rīgas Pērle 2015” organizēšana – 2015.gada 25.oktobris, 90 sportisti;



		IFBB Myfitness kausa organizēšana – 2015.gada 17.aprīlis. Piedalījās 46 sportisti no Latvijas;



		Aktīva starptautiskās kategorijas tiesnešu darbība IFBB Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī citās sacensībās bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā un bikini fitnesā; 





		Sadarbība ar Vingrošanas Olimpisko centru un fitnesa sporta klubiem (OSC, F1, MyFitness u.c.);



		Latvijas izlases dalībnieku iesaistīšana paraugdemonstrējumos un izstādēs (Fitnesa diena OSC, „Global fitness jubilejas pasākums 2015”, „Sporta Laureāts 2015”, u.c.);



		LBFBF sasniegumi IFBB Grand Prix 10.aprīlis, 2015, Oslo: M.Veverica – 1.vieta, I.Mihailova – 2.vieta;



		LBFBF sasniegumi IFBB Eiropas čempionātā fitnesā un bodibildingā 13.-18.maijs, 2015, Santa Susanna: V.Seržante – 5.vieta, A.Visockis – 6.vieta; A.Kausiniece – 9.vieta; S.Jeršova – 8.vieta; A.Mikucka – 10.vieta, I.Mihailova – 12.vieta;



		LBFBF sasniegumi IFBB Pasaules čempionātā fitnesā jauniešiem 13.-15.jūnijs, 2015, Novi Sad,: V.Belova – 4.vieta;;



		LBFBF sasniegumi IFBB Arnold Classic Europe turnīrā 24. – 27.septembris, 2015, Madride: V.Belova – 2.vieta; A.Mikucka – 2.vieta; O.Borisova – 9.vieta;



		LBFBF sasniegumi IFBB Olympia Amateur Europe 01.- 03.oktobris, 2015, Prāga: V.Belova – 2.vieta, A.Mikucka – 2.vieta; 



		LBFBF sasniegumi IFBB Pasaules čempionātā fitnesā 13. – 16.novembris, 2015, Budapešta: V.Seržante – 6.vieta, J.Pavkštello – 6.vieta; M.Zvančuka – 9.vieta; I.Mihailova – 7.vieta. 







		 7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas



		  dibinātāju/biedru skaits – 5

  iesaistīto personu skaits – 250

  sabiedriskā labuma guvēju skaits – 150



		 8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums



		  kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 3000 eur

  kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 3000 eur, tai skaitā:

- sabiedriskā labuma darbībai 3000 eur

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu kopsummas 00 eur



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



				Sadarbība ar Latvijas Sporta federāciju padomi; 



		Sadarbība ar IFBB (International Federation of Bodybuilding&Fitness) un EBFF (European Bodybuilding&Fitness Federation) – organizācijas sastāvā 3 Starptautiskās kategorijas tiesneši un EBFF fitnesa komitejas locekle;



		Sadarbība ar Eiropas valstu bodibildinga un fitnesa federācijām – realizējot kopējos projektus – treneru seminārus, starptautiskās sacensības, Baltijas valstu turnītus, tiesnešu apmācības;



		Sadarbība ar Latvijas vadošajiem fitnesa klubiem – sporta veidu popularizācijā un jauno sportistu iesaistīšanā federācijas aktivitātēs;



		Sadarbība ar Olimpiskā Vingrošanas centra treneriem un sportistiem, veicinot gan augstu sasnieguma sportu, gan jaunatnes sporta attīstību; 



		Sadarbība ar Latvijas Sporta medicīnas valsts aģentūras Antidopinga nodaļu.







		 10. Organizācijas darbību kavējošie faktori



				Finansējuma nepietiekamība biedrības ilgtermiņa mērķu veiksmīgai sasniegšanai;



		Nepilnības valsts likumos un normatīvajos aktos - šādas nepilnības veicina neatzīto federāciju bodibildinga sacensību neprofesionālu organizēšanu, kas apdraud šādu sacensību dalībniekus, gan skatītājus, gan izpratni par bodibildinga un fitnesa sporta veidu sabiedrībā kopumā; 









III. Turpmākās darbības plāns

		 11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā



		  Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes:

- iesāktie 

		Apzināt potenciālos junioru un pieaugušo izlases kandidātus 2017.gada Pasaules un Eiropas čempionātiem, Pasaules Kausiem, Arnold Classic sacensībām, Olympia Amateur turnīriem; 



		Attīstīt Latvijā jau esošās IFBB sporta veidu disciplīnas – fitness,bikini fitness, klasiskais bodibildings, un jauno dosciplinu – fit model;



		Sadarbībā ar sporta un fitnesa klubiem un sporta organizācijām turpināt jauniešu un bērnu sporta disciplīnu veiksmīgu attīstību;





-plānotie 

		Uzsākt gatavošanos IFBB 2016.gada Pasaules čempionātiem un 2017.gada Eiropas un Pasaules čempionātiem bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā un bikini fitnesā;



		Attīstīt fitnesa sportu profesionālākā līmenī, ieinteresēt trenerus, tiesnešus un pedagogus;



		Turpināt realizēt un attīstīt mācību - treniņu projektus sieviešu sporta disciplīnā „Fit Model”.







		 Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes (īstenošanas periods – līdz vienam gadam):

 - iesāktie 

		IFBB Atklātā Latvijas čempionāta bodibildingā, fitnesā, bodifitnesā, bikini fitnesā un mens physique organizēšana 2016.gada 24.aprīlis, Rīga, Latvija;



		Federācijas pārstāvju dalības nodrošināšana EBFF Kongresā 4.maijs, 2016, Santa Susanna, Spānija;



		Izlases komandas starta nodrošināšana IFBB Eiropas fitnesa čempionātā junioriem un pieaugušajiem, 4.–9.maijs, 2016, Santa Susanna, Spānija;



		Izlases komandas starta nodrošināšana IFBB Arnold Classic Africa, 27.–29.maijs, 2016, Johannesburga, Dienvidāfrika; 



		Izlases komandas starta nodrošināšana Baikal Grand Prix, 05.– 08.augusts, 2016, Irkutska, Krievija. 





-plānotie 

		Izlases komandas starta nodrošināšana IFBB Arnold Classic Europe, 22.–26.septembris, 2016, Barselona, Spānija;



		Izlases komandas starta nodrošināšana IFBB Pasaules Fitnesa čempionātā, 11.–13.novembris, 2016, Belostoka, Polija;



		Izlases komandas starta nodrošināšana IFBB Olympia Amateur, 1.– 2.oktobris, 2016, Prāga, Čehija;



		IFBB Starptautiskā Latvijas kausa „Rīgas Pērle 2016” organizēšana, 23.oktobris, 2016, Rīga, Latvija;



		Semināri sportistiem, treneriem un tiesnešiem;



		Atbalstīt fitnesa disciplīnas, kuras ir pieejamas plašākam sociālo grupu skaitam visos Latvijas reģionos, tādējādi padarot bodibildinga un fitnesa sporta veidu demokrātiskās disciplīnas pieejamākas ikvienam aktīva dzīvesveida entuziastam;











 

		

		

		Kristīne Vederņikova





(organizācijas vadītāja paraksts)                                                     (vārds un uzvārds)
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