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1. 2020.gada sezona.
K.Vents informē, ka vēljoprojām ir spēkā valstī ieviestie ārkārtas situācijas ierobežojumi. Vairāki klubi –
Livonija, Miesnieki un Eži ir uzsākuši treniņus, ievērojot notiektos ierobežojumus par 2 metru
distancēšanos, kopīgu ģērbtuvju un dušu neizmantošanu. No 1.jūnija stāsies spēkā ierobežojumu
atvieglojumi, kas atļauj kontaktu, bet tas šobrīd attiecas tikai uz Latvijas pieaugušo izlašu, Latvijas
Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības dalībniekiem, kā arī tādu komandu sporta spēļu
augstāko līgu komandu dalībnieki, kuri veic no rakstveida līguma izrietošus sportista pienākumus. Līdz
ar to pilnvērtīgus regbija treniņus Latvijas regbija klubi nevar aizvadīt. Ir informācija, ka tuvākajā laikā
Veselības ministrija informēs par vēl citu ierobežojumu atcelšanu no 9.jūnija. Pēc oficiāla paziņojuma
varēs plānot jau konkrētu sacensību organizēšanu un formāta izvēli. Pastāv iespēja, ka jūlijā sacensības
varētu atsākt ar pludmales regbiju, pēc tam ar regbija 7 sacensībām un tad ar regbija XV Latvijas kausu
un Latvijas čempionātu.
M.Zeltiņš uzsver, ka būtiski būtu sākt ar pludmales regbija sacensībām jūlija sākumā.
A.Ameters papildina, ka svarīga ir vietas izvēle, lai maksimāli izvairītos no pārāk lielas cilvēku
drūzmēšanās, gadījumā, ja pilnībā netiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi.
Valde pieņem zināšanai.
2. Latvijas regbija izlases
1.1. Vīriešu regbijs 7 izlase
K.Vents informē, ka gadījumā, ja netiks atcelti ārkārtas situācijas ierobežojumi no 9.jūnija, tad būtu
nepieciešams organizēt Latvijas regbija 7 izlases koptreniņus. Konkrētais lēmums jāsaskaņo ar
Latvijas regbija 7 izlases galveno treneri K.Andersonu.
1.2. Vīriešu R 15 izlase
K.Vents informē, ka Rugby Europe drīzumā paredzēta sapulce, kurā tiks izskatīts jautājums par Eiropas
sacensību atsākšanu. Tikai pēc spēļu kalendāra apstiprināšanas varēs sākt plānot Latvijas regbija
XV izlases sagatavošanos.

3. Dažādi.
3.1.
Latvijas Regbija federācija preses sekretārs.
K.Vents informē, ka federācijai nepieciešams profesionāls preses sekretārs, lai savlaicīgi informētu
Latvijas regbija sabiedrību par regbija aktualitātēm, federācijas darbu un plāniem, kā arī vispusīgi
atainotu Latvijas regbija sacensības. Ir uzaicināts sporta žurnālists Lauris Lizbovskis, kurš jau
iepriekš veidojis dažādus regbija sižetus.
L.Lizbovksis pateicas par uzaicinājumu un apstiprina, ka viņam ir interese un apņemšanās pildīt Latvijas
Regbija federācijas preses sekretāra darba pienākums.
Balsojums PAR – vienbalsīgi.
Tiek apstiprināts, ka turpmāk Latvijas Regbija federācijas preses sekretāra pienākumus pildīs Lauris
Lizbovskis.
3.2.
Regbija kluba “Miesnieki” iesniegums.
K.Vents informē, ka ir saņemts iesniegums no RK “Miesnieki” ar lūgumu finansiāli atbalstīt, sedzot
kluba dalības maksu Latvijas čempionātā un Baltijas TOP Līgā.
A.Pilenieks norāda, ka valsts dotācijas, kas veido lielāko daļu federācijas budžeta, ir paredzētas Latvijas
izlases startiem un sagatavošanās procesam. Šobrīd, nav arī skaidri zināms par cik tiks
samazināts budžets, ņemot vērā nenotikušās izlases sacensības. Latvijas čempionāta izspēles
formāts spēļu skaita ziņā arī būs mazāks un līdz ar to arī dalības maksa būs proporcionāli
mazāka.
Balsojums PRET – vienbalsīgi.
Nepiešķirts finansiāls atbalsts regbija klubam “Miesnieki” attiecībā uz dalības maksas segšanu Latvijas
čempionātā un Baltijas Top Līgā. K.Ventam sagatavot atteikuma vēstuli un nosūtīt elektroniski
uz kluba oficiālo epastu.
3.3.
Rugby Europe ikgadējais kongress.
K.Vents informē, ka saņemta informācija no RE par to ka šī gada kongress norisināsies no 45.decembrim.
Valde pieņem zināšanai.
3.4.
Latvijas regbijam – 60!
K.Vents informē, ka saistībā ar šī gada 15.augustā plānoto Latvijas regbija 60 gadu jubileju plānota spēli
“Baltic vs. Nordic” ir sagatavoti ielūgumi Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas, Dānijas, Lietuvas un
Igaunijas federācijām. Līdz 1.jūnijam paredzēts papildināt ielūgumu pavadvēstuli, norādot
informāciju par konkrētās spēles organizatoriskajiem jautājumiem. Par konkrēto pasākumu
informēta arī RE vadība, kas izteikusi atbalstu un iespējamu RE prezidenta un ģenerālsekretāra
ierašanos.
M.Zeltiņš norāda, ka turpinās darbs saistībā ar piemiņas zīmes “Latvijas regbija – 60” izveides. Plānota
Aivara Pilenieka un Māra Zeltiņa tikšanās ar namu īpašniekiem “Jaunajā Teikā”, kas atrodas
bijušā VEF stadiona teritorijā.
Valde pieņem zināšanai.
3.5. Par federācijas biroja telpām.
K.Vents norāda, ka Latvijas Regbija federācijai ir nepieciešams meklēt federācijas biroja telpas. Tas
būtiski nepieciešams federācijas reprezentācijai un darba organizācijai.
M.Zeltiņš ierosina federācijas telpas meklēt tur kur jau atrodas citu sporta veidu federācijas vai sporta
organizācijas. Iespējamie varianti: Olimpiskais centrs Grostonas ielā, Daugavas stadions un Rīgas
3.bērnu un jaunatnes sporta skolas telpās Anniņmuižas bulvārī.

3.6. Par Latvijas Regbija federācijas logo modernizāciju.
K.Vents ierosina veidot mūsdienīgu Latvijas Regbija federācijas logo un jaunu publisko atpazīstamību.
Nepieciešams izstrādāt atklātu logo izstrādes konkursa nolikumu.
A.Ameters ierosina esošo Latvijas Regbija federācijas logo saglabāt kā Latvijas Regbija federācijas
ģerboni. Atzīmē, ka oficiālais apstiprinātais Latvijas putns ir Baltā cielava, kas vārētu būt
Latvijas regbija simbols.
M.Zeltiņš ierosina noteikt, ka jaunajam logo ir jābūt divās krāsās. Kā arī nepieciešams padomāt par
“Latvijas regbijam – 60” logo izstrādi.
A.Pilenieks norāda, ka būtiski būtu saglabāt 3 zelta zvaigznes, kas simbolizē Latviju. Norāda uz esošā
logo vēsturisko vērtību.
3.7. Antidopinga konference “2 Patiess sports”
K.Vents informē, ka saņemts uzaicinājums no Latvijas Antidopinga biroja piedalīties “2 Patiess sports”
attālinātajā konference un izvietot federācijas sociālajās interneta vietnēs informāciju par konkrēto
konferenci, kurā var piedalīties katrs interesents. Iepazīstina ar konferences darba kārtību.
Valde pieņem zināšanai un uzdod Kārlim Ventam reģistrēties konferencei un ievietot informāciju
federācijas interneta vietnēs un mājas lapā.

3.Pieņemtie lēmumi
1. Atteikt finansiālo atbalstu regbija klubam “Miesnieki”.
2. Pieņemt darbā Lauri Lizbovski par federācijas preses sekretāru.
3. Mārim Zeltiņam apzināt potenciālo Latvijas Regbija federācijas biroja telpu vietu un nomas
izmaksas.
4. Uzdod Kārlim Ventam izstrādāt Latvijas Regbija federācijas logo izstrādes nolikumu.
5. Uzdod Kārlim Ventam reģistrēties Latvijas Antidopinga biroja konferencē “2 Patiess sports”.
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