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Rīgā, 2019 gada 28.aprīlī      

Videokonference ZOOM platformā 

Plkst.: 9.30 

Piedalās: G.Upenieks, B.Broka, A.Kalniņš, I.Berkulis, K.Sakniņš, A.Lungevičs 

 

 

Valdes sēdi vada: G.Upenieks 

Protokolē: J.Pīpkalējs 

 

 

1. LBF gada pārskats 2019 

 

G.Upenieks informē valdes locekļus par finansiālo stāvokli Latvijas Biatlona federācijā, par 

naudas izlietojumu, sponsoru piesaisti 2019.gadā, kā arī informē par iespējamajiem 

sarezģījumiem sponsoru piesaistē 2020/2021 gada sezonas uzsākšanai. G.Upenieks izsaka 

pateicību valdes aktīvajam darbam 2019. gadā, kas ļāva komandām nostartēt pilnvērtīgi IBU 

Pasaules kausos, IBU Kausos, IBU Junioru kausos, Pasaules un Eiropas čempionātos. 

Gundars Upenieks lūdz valdei balsot par 2019. gada pārskata pieņemšanu. 

 

Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: Pieņemt LBF 2019. gada  pārskatu. 

 

 

 

2. LBF biedru izslēgšana 

 

G.Upenieks rosina izlēgt no LBF biedriem četrus klubus, kas darbību LBF neveic un nav 

maksājuši LBF biedru naudu 3 gadus. Šie klubi ir - Latvijas biatlona veterānu sporta klubs, 

sporta klubs O2 , Daugavpils Biatlona klubs, Sporta klubs „Olimpietis". 

Gundars Upenieks lūdz valdei balsot par Latvijas biatlona veterānu sporta kluba, sporta kluba 

O2 , Daugavpils Biatlona kluba, Sporta kluba „Olimpietis" izlēgšanu no LBF biedru skaita. 

 

Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: Izlsēgt no LBF biedru skaita Latvijas biatlona veterānu sporta klubu, sporta klubu 

O2, Daugavpils Biatlona klubs, Sporta klubs „Olimpietis". 

 

 

 

3. LBF jaunu biedru uzņemšana 

 

G.Upenieks informē valdi, ka LBF is saņemts iesniegums no Ogres Biatlona klubu, kas ir 

izrādījis interesi iestāties LBF. Ogres biatlona klubs ir klubs ar 20 bērniem, kas nodarbojas ar 

biatlona sporta veidu trenera Jēkaba Nākuma uzraudzībā. 

G.Upenieks lūdz valdei balsot par Ogres biatlona kluba uzņemšanu. 

Balsojums: par – 6, pret – 0, atturas – 0. 

NOLEMJ: Uzņemt Ogres biatlona klubu Latvijas biatlona federācijā. 

 

 



4. LBF 2020/2021  sezonas sportistu, treneru plāni 

 

G.Upenieks informē par esošo situāciju treneru sastāvā un rosina detalizēti izrunāt 2020/2021 

gada sezonas plānus klātienē tuvākajā treneru sapulces laikā. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

5. Citi jautājumi 

 

G.Upenieks informē valdi, ka LBF ir iesniegusi Latvijas Olimpiskajā vienībā  iesniegumu ar 

kandidātiem uz LOV finansējuma saņemšanu. LOV A sastāvā – Andrejs Rastorgujevs, Baiba 

Bendika. LOV  jaunatnes sastāvā – Edgars Mise, Renārs Birkentāls, Kirils Matjuhins, Sanita 

Buliņa. 

G.Upenieks informē valdi par federācijas aktīva darba uzsākšanu pie IBU Eiropas čempionāta 

biatlonā junioriem 2021. Informē par rīcības plāna izstrādes un veicamo darbu sadalījuma, 

nosakot termiņus darbu paveikšanai. 

G.Upenieks 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 


