
 
 

LATVIJAS BIATLONA FEDERĀCIJAS 

2022.GADA 18.APRĪLĪ VALDES SĒDES PROTOKOLS 

 

 

 

Rīgā, 2022. gada 18. aprīlī      

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

 

Valdes sēdi vada: G.Upenieks 

Protokolē: J.Pīpkalējs 

Darba kārtība: 

1. LBF vēlēšanu izsludināšana 

G.Upenieks informē, kā 2022. gada jūnijā beidzas esošās valdes pilnvaras un atbilstoši LBF 

statūtiem ierosina izsludināt LBF kopsapulci 2022. gada 13. maijā, kurā notiktu valdes 

atskaites prezentācija par 2021. gadu un juridiskajiem biedriem būs jāievēl jauns LBF 

prezidents, valdes locekļi un revizijas komisijas locekļi. 

Balsojums: par –7, pret – 0 , atturas – 0. 

NOLEMJ: Apstiprināt LBF kopsapulci un LBF vadības vēlēšanas 2022. gada 13.maijā un 

nosūtīt LBF juridiskajiem biedriem uzaicinājumus uz Biedru kopsapulci. 

        2. LBF Vēlēšanu nolikuma aptiprināšana 

G.Upenieks lūdz iepazīties ar izstrādāto Vēlēšanu nolikumu 2022. gada vēlēšanām un izvērtēt 

šo dokumentu. 

Balsojums: par –7, pret – 0 , atturas – 0. 

NOLEMJ: Aptiprināt Vēlēšanu nolikumu 2022. gada LBF prezidenta, valdes locekļu un 

Revizijas komisijas locekļu vēlēšanām. Publicēt to LBF mājaslapā. 

         3. 2021./2022. gada sezonas izvērtējums 

G.Upenieks informē par 2021./2022. gada sezonas veiksmēm un neveiksmēm. Diemžēl 

Olimpiskajās spēlēs LBF sportiste Baiba Bendika nesasNiedza sevis nospraustos mērķus 

nevienā disciplīnā. Kā pati sportiste norādīja savu sniegumu viņa vērtē kritiski – 3 balles. 

Kopumā komandas ir piedalījušās visos Pasaules kausa posmos, izlaižot dažus IBU kausus. 

Jaunie biatlonisti ir piedalījušies IBU attīstības nometnēs, kā arī piedalījušies IBU junioru 

kausu sacensībās. 2022. gada martā EJOF 2022 no Latvijas pārstāvēja 3 biatlonisti, kur 

augstāko vietu Individuālajā distancē izcīnīja Imants Maļina, iegūstot 11. vietu. Daļēju 

veiksmīgs bija Pasaules čempionāts biatlonā junioriem Salt Lake City, kur atzīstamus 

rezutlātus uzrādīja Renārs Birkentāls. 



G.Upenieks akcentē, ka kopumā Latvijas bialtonam ir izaugsmes iespējas ar labām iespējam 

pacīnīties par augstiem sasniegumiem jaunajās sezonās. 

G.Upenieks informē valdes locekļus par finansiālo situāciju noslēdzot 2021/2022. gada 

sezonu. 

Balsojums: par –7, pret – 0 , atturas – 0. 

NOLEMJ: Pieņemt informāciju zināšanai 

 

       4. LOV kritēriji 2022. gada sezonā. 

G.Upenieks informē valdi, ka ir saņemts uzdevums no Latvijas Olimpiskās komitejas par LBF 

atlases iekšējo kritēriju izstrādi LOV finansiāla atbalsta saņemšanai gan treniņdarbu veikšanai 

gan sportistu, treneru pabalstu izmaksai. G.Upenieks ierosina LBF ģenerālsekretāram Jurim 

Pīpkalējam izstrādāt šos kritērijus vadoties no  Latvijas Olimpiskās komitejas vadlīnījām, bet 

lēmumu par finansējuma sadalījumu lemt jau LBF jaunajai valdei pēc 2022. gada 13. maija 

vēlēšanām. 

Balsojums: par –7, pret – 0 , atturas – 0. 

NOLEMJ: Uzdot LBF ģenerālsekretāram izstrādāt  Latvijas Biatlona federācijas atlases 

kritēriji Olimpiskajām disciplīnām sportistu iekļaušanai LOV sastāvos 2022.gadā.  

Lēmumus par finansējuma sadales piešķiršanu lemt LBF jaunajai valdei pēc 2022. gada 13. 

maija vēlēšanām. 

          5. Par LBF treneri Māri Čakaru. 

G.Upenieks informē valdi, kad trenerim Mārim Čakaram beidzas darba līgums ar Latvijas 

Biatlona federāciju un ierosina lēmumu par līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu lemt 

LBF jaunajai valdei pēc 2022. gada 13. maija vēlēšanām. 

Balsojums: par –7, pret – 0 , atturas – 0. 

NOLEMJ: par trenera Māra Čakara līguma pagarināšanu vai nepagarināšanu lemt LBF 

jaunajai valdei pēc 2022. gada 13. maija vēlēšanām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


