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Dienaskārtība.
1. 2020. gada sezona;
2. Latvijas regbija izlases;
3. Dažādi.
Izskatāmie jautājumi
Ff
1. 2020.gada sezona.
K.Vents informē, ka ņemot vērā situāciju valstī un tā, kā no 10. jūnija ieviesti ierobežojumu atvieglojumi
attiecībā uz sporta nodarbībām un sporta pasākumiem, tad varam plānot šīs sezonas sacensību
skaitu un precīzāku kalendāru.
Divi Latvijas klubi (“Miesnieki” un “Livonia”) 27. jūnijā uzsāks dalību Baltijas Top Līgas
sacensībās.
Latvijas sacensības plānots iesākt ar pludmales regbija sacensībām 4. jūlijā, apvienojot vienā dienā
gan vīriešu, gan sieviešu, gan veterānu čempionātu. LARKA un Pludmales regbija atbildīgā
persona Rihards Grīnbergs ir informējis LRF, ka sacensības notiks Majoru pludmalē un plānots, ka
sacensībās piedalīsies 7 vīriešu komandas, 5 sieviešu un 3 veterānu komandas. Būs arī komandas
no Lietuvas – Kovas, Dzels vilki. Mazāk komandu, jo “Miesnieki” un “Livonia” komandām
Baltijas Top līgas 2. kārtas izbraukums Lietuvā. Attiecībā uz citām Latvijas sacensībām piedāvāju
iecelt katru sacensību galvenos tiesnešus, lai varētu apzināt klubus, sagatavot sacensību nolikumus,
un sniegt priekšlikumus sacensību kalendāriem un izspēļu kārtībai. R7 sacensībām (vīriešiem un
sievietēm) – Edgars Cīrulis, RXV – Aigars Muzikants, Bērnu un Jauniešu sacensības – Lāsma
Šķēle. Visi tiesneši ir apzināti un piekrituši vadīt konkrētās sacensības.
A.Pilenieks komentē, ka abiem kungiem ir jau gūta būtiska pieredze iepriekšējā gadā, bet Lāsmai Šķēlei
noteikti nepieciešama palīdzība.
A.Ameters piekrīt, ka var dalīties ar informāciju un pieredzei, jo pagājušajā gadā tieši bērnu un jauniešu
sacensības organizēja kopā ar Aneti Skrastiņu. Attiecībā uz Pludmales regbija sacensībām
organizatoriem jāpārliecinās, vai dalībnieku skaits nepārkāpj noteikto ierobežojumu.
K.Vents apstiprina, ka uzņemas būt par bērnu un jauniešu sacensību koordinatoru, un palīdzēt Lāsmai
Šķēlei tikt galā ar konkrētiem uzdevumiem, organizējot attiecīgas sacensības.
M.Zeltiņš: Pludmales komandās ir mazāks spēlētāju skaits gan laukumā, gan komandu pieteikumos.
Plānotais kopējais dalībnieku skaits ir 120 cilvēki.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

2. Latvijas regbija izlases.
2.1. Vīriešu un sieviešu regbijs 7 izlases.
K.Vents informē, ka šobrīd ir pārāk liela neskaidrība ar RE sacensību pasākumiem un principā uzsākt
jebkādu gatavošanos nav nepieciešams. Lai arī situācija saistībā ar Covid-19, atšķirībā no
pavasara, ir uzlabojusies, tomēr tā nav vienāda visās valstīs, un nevienas RE sacensības nav
atjaunotas (RE – Rugby Europe).
2.3. Vīriešu R 15 izlase
K.Vents: no Rugby Europe nav informācijas par to, kad un kādas sacensības tiks atsāktas. Tiek diskutēts,
ka rudens cikls varētu notikt.
2.4.Junioru izlase
A.Pilenieks piedāvā organizēt RE starptautiskas junioru sacensības Latvijā RXV (U18).
K.Vents apstiprina, ka šādas sacensības (Eiropas čempionāts vai RE atzīts turnīrs) būtu jāveido ar tām
komandām, kuras mums ir bijušas grupā, un ņemot vērā, ka mūsu līmenim netiek organizētas
nekādas sacensības, un tieši starptautiskā līmeņa sacensības konkrētā vecumā ir būtiskas.

3.1.

3. Dažādi.
Regbija kluba “Miesnieki juniors” iesniegums.

K.Vents informē: Jaunizveidotās komandas “Rāmavas Lāči” treneris Uldis Bautris lūdz LRF Valdi atļaut
pāriet spēlētājiem bez pārejas maksas, kura paredzēta ārpus pāreju laika perioda. Klubs tiek
veidots no bijušajiem un esošajiem regbija kluba “Miesnieki” spēlētājiem, kā arī tiks piesaistīti
spēlētāji, kuri nav bijuši aktīvi vismaz iepriekšējās divas trīs sezonas, līdz ar to, saskaņā ar
spēlētāju pārejas noteikumiem, nav nepieciešams spēlētājam saņemt atļauju par pāreju no sava
iepriekšējā kluba, un tam vairs nav iepriekšējā kluba piederība.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
Ņemot vērā, ka RK “Miesnieki” neiebilst pret konkrēto spēlētāju pāreju, kā arī apzinoties situāciju ar
Covid-19 izplatību, diezgan būtiski ir nobīdījies Latvijas sacensību sākums, un līdz ar to arī
pāreju perioda termiņš.
3.2. Par federācijas biroja telpām.
M.Zeltiņš informē, ka saņemti 2 piedāvājumi par iespējamām federācijas telpām: “Elektrum”
Olimpiskais centrs (Grostonas iela, Rīga) un Daugavas stadions (Augšiela 1, Rīga). Grostonas
ielas telpu izmērs 26 m2 (taisnstūra telpa), Daugavas stadionā 32,8 m2 (kvadrātains). Nomas
maksa mēnesī Grostonas ielā 260 eur/mēnesī, Daugavas stadionā 160 eur/mēnesī.
K.Vents: Ņemot vērā, ka Daugavas stadiona teritorija šobrīd strauji attīstās, un tuvāko 3 gadu laikā būs
viens no centrālajiem sporta centriem, kā arī telpas ir pilnīgi svaigi izremontētas, ar vairākām
pieejamām konferenču zālēm, brīvas pieejas auto stāvvietu, kā arī ceram, ka tuvākajā laikā arī
Latvijas Regbija izlases spēles varēs biežāk notikt tieši uz Daugavas stadiona laukuma, ierosinu
LRF biroja telpām izvēlēties Daugavas stadiona telpas.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

3.3 LOK projekts “Sporto Visa Klase”
A.Pilenieks informē, ka viņam ir bijusi saruna ar konkrētā projekta autoru Žoržu Tikmeru par regbija
iekļaušanu šajā projektā.
K.Vents informē, ka ir uzsākts darbs pie projekta “Sporto Visa Klase”. Jūnija vidū nepieciešams
sagatavot prezentāciju un prezentēt to projekta vadītājiem LOK.
A.Ameters un M.Zeltiņš apstiprina, ka iesaistīšanās šāda mēroga skolu projektā būtiski vairos interesi
par regbiju, attīstību reģionos un regbija popularizēšanu.
K.Vents informē, ka ir izveidota darba grupa, lai uzrakstītu treniņu-mācību programmu 32 nodarbībām
2-4.klases skolēniem. Darba grupas sastāvā uzaicināti: Gunārs Andresons (LSPA pasniedzējs),
Elmārs Šefanovskis (Baldones sporta skolotājs, Ķekavas novada sporta skolas regbija treneris),
Kristaps Staņa (GET INTO RUGBY programmas koordinators), Sandra Avota (Elejas regbija
kluba vadītāja un sporta skolotāja – pedagogs).
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

3.Pieņemtie lēmumi
1. Uzsākt Latvijas regbija sacensību nolikumu un kalendāru izstrādi.
2. Par Latvijas regbija XV un Latvijas Kausa RXV sacensību galveno tiesnesi nozīmēt Aigaru
Muzikantu. Par Latvijas čempionāta un kausa (gan vīriešu, gan sieviešu) sacensībās nozīmēt
Edgaru Cīruli. Par Latvijas bērnu un jauniešu čempionāta un kausa galveno tiesnesi nozīmēt Lāsmu
Šķēli, sacensību koordinators Kārlis Vents.
3. Atļaut regbija klubam ‘Miesnieki juniors” veiks spēlētāju pāreja no cita kluba ārpus pāreju perioda
termiņa bez papildus maksa noteikšanas.
4. Uzdod Kārlim Ventam nosūtīt RE vēstuli par U18 sacensību organizēšanu Latvijā augusta mēnesī.
5. Uzdod Kārlim Ventam sazināties ar Daugavas stadiona administrāciju par nomas līguma slēgšanu
LRF biroja telpām ar termiņu uz 3 (trīs) gadiem.
6. Atbalstīt LRF dalību LOK projektā “Sporto Visa Klase”.
7. K.Ventam sagatavot prezentāciju un to prezentēt LOK.
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