LRF Valdes sēde
Protokols Nr. 11-1/2020
Norises vieta un laiks: Augšiela 1, Daugavas stadions, LRF birojs Rīga, 23.11.2020, plkst. 10.00
Vārds, Uzvārds
Loma
Aivars Pilenieks
+
Prezidents
Aigars Ameters
+
Valdes loceklis
Māris Zeltiņš
+
Valdes loceklis
Kārlis Vents
+
Ģenerālsekretārs

I.
1.
2.
3.
4.

II.

Dienaskārtība
2020. gada sezonas apbalvošana.
Labākie 2020. gada sezonas regbisti.
Rīgas atklātais čempionāts.
Dažādi.
Izskatāmie jautājumi

Ff
1. 2020. gada sezonas apbalvošana.
K.Vents informē, ka ir pasūtītas un izgatavotas medaļas visām grupām, kā arī individuālie apbalvojumi.
A.Ameters norāda, ka būtu nepieciešams arī izgatavot diplomus godalgoto vietu ieguvējiem.
A.Pilenieks apstiprina, ka diplomi ir svarīgi un nozīmīgi bērniem un jauniešiem.
K.Vents ierosina apbalvošu organizēt sekojošā kārtībā. Uzaicināt godalgoto vietu ieguvēju kluba
prezidentu un komandas galveno treneri uz LRF telpām, un pasniegt konkrētā kluba iegūtos
apbalvojumus. Tālāk jau klubu vadība organizē apbalvojumu nodošanu spēlētājiem individuāli.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
2. Labākie 2020. gada sezonas regbisti.
K.Vents norāda, ka ir nepieciešams atgriezties pie “Labāko gada spēlētāju noteikšanas Latvijas regbijā”,
iesaistot klubu trenerus. Ņemot vērā Covid19 situāciju Eiropā un to, ka nenotika Latvijas izlases
spēles, šogad labākos regbistus noteikt uzticēt klubu galvenajiem treneriem.
2.1. Tiek noteikti 6 (seši) labākie Latvijas regbisti regbijā XV un 3 labākie regbisti regbijā 7.
2.2. Tiek noteikta simboliska klubu izlase regbijā XV un regbijā 7.
2.3. Tiek noteiktas 3 (trīs) labākās Latvijas regbistes.
2.4. Bērnu un jauniešu sacensībās labākie spēlētāji tiek noteikti saskaņā ar sacensību nolikumu.
M.Zeltiņš norāda, ka nepieciešams sazināties ar treneriem, un tuvākajā laikā organizēt treneru sapulci.
K.Vents tuvāko dienu laikā izsūtīšu informāciju klubiem elektroniski. Sazināties ar treneriem un sapulci
organizēt 2. decembrī pl.19.00 Daugavas stadionā LRF telpās.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
3. Rīgas atklātais čempionāts.
K.Vents informē, ka šobrīd nav iespējams atsākt Rīgas atklāto čempionātu, lai izspēlētu sacensības līdz
galam saskaņā ar nolikumu, sakarā ar Covid19 ierobežojumiem valstī.
M.Zeltiņš norāda, ka sacensības nav iespējams pārcelt uz 2021. gada pavasari, jo to neparedz noslēgtais
līgums ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

K.Vents ierosina, ka gadījumā, ja sacensības nav iespējams ne izspēlēt līdz galam, ne arī pārcelt uz
nākamo gadu, ir jāpieņem lēmums par sacensību slēgšanu, par to jāinformē RD IKSD un jāveic
finanšu atskaišu iesniegšana saskaņā ar līgumu.
M.Zeltiņš norāda, ka nepieciešams noteikt sacensību uzvarētāju un vietu sadalījumu, jo ir saņemti
apbalvojumi no RD IKSD, kā arī to paredz gan noslēgtais līgums par sacensību organizēšanu,
gan sacensību nolikums.
K.Vents norāda, ka ņemot vērā “force majure” apstākļus, nav iespējams noteikt konkrētu vietu
sadalījumu, jo sacensību nolikums paredz, ka vietas tiek izcīnītas “play off” izspēles kārtā.
M.Zeltiņš rosina vietu sadalījumu noteikt pēc pamatturnīra vietu sadalījuma tabulā.
A.Ameters norāda, ka nepieciešams ievērot sportiskos godīgas spēles pamatprincipus, un tā kā nav
iespējams noteikt uzvarētājus, jo sacensības ir pārtrauktas un netiks izspēlētas, tad attiecīgi divām
komandām ir jāpiešķir dalīta 1. vieta (sacensību finālistiem) un dalīta 3.vieta (pusfināla
zaudētājiem).
K.Vents norāda, ka noteikt uzvarētāju pēc pamatturnīra vietu sadalījuma nevar, jo pēc nolikuma
noteikumiem visas komandas kvalificējās spēlēm par godalgotām vietām un vietu sadalījums
pamatturnīrā deva tikai mājas laukuma priekšrocības, un noteica pusfinālu komandu pāru
sadalījumu. Ņemot vērā, ka pusfināla spēles tika aizvadītas un finālisti par 1. vietu ir zināmi, tad
ievērojot sportiskos pamatprincipus, 1. un 2. vieta tiek sadalīta starp divām komandām, attiecīgi
“Livonia/Hardy Working Tools” un “Lāči/Mūkusalas BC”.
A.Pilenieks aicina M.Zeltiņu noskaidrot, vai RD IKSD attiecīgā situācijā, un ņemot vērā minētos
apstākļus, var nodrošināt ar diviem 1. vietas un 3. vietas medaļu komplektiem.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
4. Dažādi.
4.1. K.Vents lūdz Valdi atļauju iegādāties darba vajadzībām portatīvo datoru, kā arī biroja mēbeles
federācija telpām.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
4.2. Rīgas stila un modes tehnikuma regbija laukuma labiekārtošana.
A.Pilenieks informē, ka ir sazinājies ar vairākiem uzņēmumiem, kuri izgatavo un uzstāda konteinera tipa
ģērbtuves un dušas. Kā izcilu piemēru piemin Jelgavas futbola kluba stadionu un treniņu bāzi.
Ierosina iegādāties divus jūras konteinerus (vienu 12 m un vienu 6 m).
M.Zeltiņš apstiprina, ka zina, kur var iegādāties konteinerus, un uzņēmumu, kurš var to pārbūvēt
atbilstoši mūsu vajadzībām.
A.Pilenieks uzdod Kārlim Ventam saskaņot ar RSMT vadību par konteineru izvietošanu stadiona
teritorijā, risināt jautājumu ar skolas vadību par elektrības, ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem.
4.3. Toma Asejeva iesniegums par atbalstu LSPA studijām.
K.Vents informē, ka saņemts Toma Asejeva iesniegums par viņa mācību atjaunošanu LSPA, un lūgumu
apmaksāt viņam mācību maksu. Toms studēs LSPA trešajā kursā, lai iegūtu augstāko izglītību kā
sporta pedagogs un sporta organizāciju vadītājs.
A.Ameters noteikti atbalstāma iniciatīva, jo Toms Asejevs ir uzņēmies, un šobrīd arī labi vada, projektu
“Sporto Visa klase”, kā arī vēlas aktīvi iesaistīties federācija darbā, un ir aktīvs Latvijas izlases
kandidāts.
K.Vents nepieciešams slēgt vienošanos ar Tomu Asejevu par uzņemtajām saistībām un pienākumiem.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.

III.

Pieņemtie lēmumi

Apstiprināt klubu apbalvošanu par sasniegumiem 2020. sezonā decembra mēneša laikā.
Organizēt treneru sapulci labāko spēlētāju noteikšanai 2020. gada sezonā.
Pārtraukt Rīgas Atklāto čempionātu. Noteikt dalītu pirmo un dalītu trešo vietu.
Apstiprina Kārlim Ventam darba datora un LRF biroja mēbeļu iegādi.
Apstiprina sadarbības veidošanu, un nodoma protokola slēgšanu, ar Rīgas Stila un Modes
tehnikumu par regbija stadiona labiekārtošanu kā izlases bāzes veidošanu, lai uzstādītu ģērbtuvju,
noliktavas, dušu un WC konteinerus.
6. Apstiprināt Tomam Asejevam mācību maksas apmaksu LSPA.
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LRF prezidents:___________________ /Aivars Pilenieks/
Sapulce slēgta 13:00
Protokols
Kārlis Vents
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