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Izskatāmie jautājumi.
Ff
1. 2020. gada sacensības.
K.Vents informē, ka ir aizvadītas visas Latvijas čempionātu un Latvijas kausu sacensības visās vecuma
grupās. Pēdējās sacensības bija Latvijas Kauss R7 sievietēm, kurā piedalījās četras komandas no
Latvijas – “Selēna”, “LSPA/Livonia”, “Imanta” un “Mītava”. Ieplānotais “Attīstības Kauss R7
U18” nenotika, jo “Imanta” komanda tomēr nevarēja piedalīties, sakarā ar to, ka nepilngadīgajām
meitenēm neatļāva piedalīties bērnu nama vadība. “Mītava” meitenes piekrita dalībai Latvijas
Kausā bez iespējas cīnīties par godalgotām vietām, jo attiecībā uz meiteņu komandu ir vienošanās
ar pārējām sieviešu komandām, ka netiks stumtas grupu cīņas. Latvijas kausā uzvaru izcīnīja
komanda “Selēna”. Ļoti labu sniegumu parādīja jaunās “Mītava” meitenes, kuras visās spēlēs
veica piezemējumus un pēdējā spēlē arī uzvarēja “Imanta” sieviešu komandu.
K.Vents, informē, ka ļoti labi tika aizvadītas trešā posma sacensības bērniem un jauniešu Latvijas
čempionātā.
A.Pilenieks norāda, ka ir iesniedzis protestu disciplinārai komisijai par nelicencētu spēlētāju piedalīšos
bērnu
un jauniešu sacensībās. Līdz ar to nevar atzīt par spēkā esošiem U14 grupas sacensību rezultātus.
Valde pieņem zināšanai.
Balsojums par Latvijas Kausu rezultātiem R7 sievietēm – vienbalsīgi
Bērnu un jauniešu sacensību rezultāti netiek apstiprināti. Gaida DK lēmumu.
2. RE prezidenta vēlēšanas.
K.Vents informē, ka ir bijusi video saruna ar RE prezidenta amata kandidātu Kirilu Jašenkovu.
Iepazīstina ar Kirila Jašenkova atsūtīto prezentāciju.
A.Pilenieks norāda, ka ir bijusi video zvana konference un izrunāti mums svarīgākie jautājumi un tēmas.
Salīdzinājumam ar šī brīža Re prezidentu, Kirils ir jauns un entuziasma pilns cilvēks, kurš varētu

ieviest
pozitīvas pārmaiņas RE, jo situācija pēdējos četros gados ir kļuvusi arvien neizdevīgāka gan mums,
gan
visām mazajām regbija valstīm.
A.Pilenieks un K.Vents izsaka pārliecību par jauno kandidātu un aicina pārējos valdes locekļus balso par
atbalstu Kirilam Jašenkovam.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
3. RE kongress.
K.Vents informē, ka no LRF kongresā var piedalīties 2 personas un vienai personai ir balss tiesības.
Nepieciešams noteikt, kuri tie būs.
A.Pilenieks izvirza Kārli Ventu ar balss tiesībām un Renāru Danelsonu bez balss tiesībām pārstāvēt LRF
RE
kongresā.
Balsojums PAR - vienbalsīgi.
4.Dažādi.
4.1. K.Vents informē, ka ir veiksmīgi sācies projekts “Sporto Visa klase”. Uz regbija programmas apguvi
pieteikušās 17 klases no 13 skolām. LOK atzinīgi novērtē to, ka pirmajā gadā ir tik tāda atsaucība.
Lai
veiksmīgi realizētu šo projektu, un tajā iesaistītu maksimāli daudz skolēnu un sporta skolotāju, ir
nepieciešams projekta vadītājs, kas ikdienā varētu apbraukāt skolas, sniegt padomus skolotājiem un
uzraudzīt kā programma tiek realizēta.
A.Pilenieks ierosina par šī projekta vadītāju vienoties ar Tomu Asejevu. Toms ar ģimeni atgriezies no
Anglijas un ir darba meklējumos. Viņam ir nepabeigta trenera kvalifikācijas izglītība. Domāju, viņš
būtu
ieinteresēts uzņemties šādus pienākumus.
K.Vents norāda, ka būtu labi, ja Toms Asejevs atjaunotu arī savu bakalaura studiju programmu LSPA.
M.Zeltiņš papildina, ka mums noteikti vajag atbalstīt spēlētājiem treneru izglītības iegūšanu.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
4.2. K.Vents informē, ka steidzami nepieciešamas regbija bumbas projekta “Sporto Visa klase”.Mums ir
kaut kādas rezerves noliktavā, bet visām skolām nepietiks.
M.Zeltiņš ierosina sazināties ar Mr.John Broadfoot no SOS Aid IRB programmas. Varbūt viņi var
palīdzēt
šādam projektam.
A.Pilenieks ierosina meklēt regbija bumbu ražotājus vai piegādātājus, kuri varētu par labām cenām
piegādāt
LRF bumbas. Šobrīd runāsim Tamāru Robežnieci no “Sporta Punkts” par 100 bumbu pasūtījuma
veikšanu projekta vajadzībām. Savukārt ar LOK jāvienojas par šo bumbu apmaksu, jo tas ir viņu
projekts.
K.Ventam uzdots sagatavot un nosūtīt vēstuli uz IRB SOS AID programmu.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
4.3.

Rudens Nāciju kausa turnīra raidīšana TV3.

K.Vents informē, ka ir saņemts piedāvājums no TV3 pārraidīt turnīru “Rudens Nāciju Kauss” TV3 ar
LRF kā atbalstītāju, lai popularizētu regbiju Latvijas skatītājiem.
A.Pilenieks norāda, ka Pasaules Kausa translācija bija ļoti sekmīga LTV7, kur izdevās piesaistīt arī

atbalstītājus no regbija sabiedrības.
A.Ameters piebilst, ka jebkura pasaules regbija līmeņa sacensības, ko redz Latvijas skatītāji, vairo mūsu
sporta popularitāti un atpazīstamību.
M.Zeltiņš norāda, ka TV3 platforma ir maksas kanāls un tas tomēr nav LTV7, ko redz visi Latvijā.
A.Pilenieks komentē, ka sporta žurnālists Raimonds Rudzāts norādījis, ka lielākie sporta fani ir abonējuši
tieši TV3 sporta kanālus, jo tajos rāda pasaules līmeņa sacensības kā Anglijas Premjerlīgu,
Dinamo
Rīga, F1, un citus lielos sporta pasākumus.
K.Vents norāda, ka tad nepieciešams tikties ar TV3 pārstāvi Tomu Circeni lai izrunātu detaļas un abu
pušu nosacījumus sadarbībai.
Balsojums PAR- vienbalsīgi.
4.4. Iesniegums no Zigismunda Zālamana par darba attiecību izbeigšanu.
K.Vents informē, ka saņemts iesniegums no Zigismunda Zālamana par neapmierinošiem darba
apstākļiem un viņa kā autora tiesību pārkāpumiem, kurus izdarījis RFC “Livonia” pārpublicējot
bildes, kurām ir LRF tiesības, savās sociālajās vietnēs bez autora piekrišanas. Līdz ar to viņš
nevēlas vairs turpināt darba attiecības ar LRF.
A.Pilenieks pieņem iesniegumu nosakot, ka darba pienākumiem jāturpina pildīt līdz 6.novembrim, kas ir
viens mēnesis pēc līguma izbeigšanas.
4.5. LRF preses sekretārs.
K.Vents, ka šobrīd nenotiek nekāda veida sacensības un principā nav nepieciešams preses sekretārs, jo
tam nav ko darīt.
A.Pilenieks norāda, ka satiksies ar Krišu Upenieku un izrunās šī brīža situāciju par pienākumu pildīšanas
pārtraukšanu un sadarbību nākamajā gadā.
Balsojums PAR - vienbalsīgi.
4.6. Spēlētāju licencēšana.
A.Pilenieks, norāda, ka nav apmierināts ar spēlētāju licencēšana kārtību un norāda, ka to ir uzņēmies
veikt
LRF Tehniskais direktors Kārlis Sarkans, kuram ir ļoti liela noslogotība savā tiešajā darbā, un kā
šajā
sezonā ir pierādījies, viņš nepaspēj izdarīt visus uzņemtos pienākumus un darbus savlaicīgi.
Ierosinu
spēlētāju licencēšanu nākamajā gadā uzticēt vadīt Aigaram Ameteram. Šos pienākumus Aigars ir
veicis
arī pirms tam jau vairākus gadus. Nepieciešams Aigaru apmācīt un iepazīstināt ar jauno DigiPass
licencēšanas programmu un kārtību.
K.Vents sagatavo un nosūta Aigaram Ameteram piekļuves paroles licencēšanas programmai. Jāsazinās
ar
Andreju Šilinski, lai noskaidrotu visu par tehniskajām lietām un ar Kārli Sarkanu par lietu
pārņemšanu.
A.Ameters piekrīt uzņemties spēlētāju licencēšanu jaunajai 2021 gada sezonai.
Balsojums PAR- vienbalsīgi.
3.Pieņemtie lēmumi
1. Apstiprināti Latvijas Kausa R7 sievietēm rezultātus.
2. Atbalstīt RE prezidenta kandidātu Kirilu Jašenkovu RE vēlēšanās.
3. Apstiprina Kārļa Venta (ar balss tiesībām) un Renāra Danelsona (bez balss tiesībām) pilnvaras RE

kongresā.
4. Vienoties ar Tomu Asejevu par projekta “Sporto Visa klase” vadītāju.
5. Veikt 100 bumbu pasūtījumu no SIA “Sporta punkts” projektam “Sporto Visa klase”
6. Uzdod K.Ventam sazināties ar IRB SOS AID.
7. Atbalstīt Rudens Nāciju Kausu translāciju TV3.
8. Izbeigt darba attiecības ar LRF fotogrāfu Zigismundu Zālmani.
9. Izbeigt sadarbību ar Krišu Upenieku.
10. Apstiprināt Aigaru Ameteru par spēlētāju licencēšanas komisijas vadītāju 2021.gada sezonai.

LRF prezidents:___________________ /Aivars Pilenieks/
Sapulce slēgta 14:30
Protokols
Kārlis Vents
19.oktobrī, 2020

