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Ārkārtas biedru sapulce sasaukšana.
Eiropas čempionāta kvalifikācijas posms Latvijā. Pludmales regbijs vīriešiem un sievietēm.
Dažādi.

Izskatāmie jautājumi.
1.

Ārkārtas biedru sapulce sasaukšana.

K.Vents informē, ka 24.februārī saņemts sešu LRF biedru (RK “Livonia”, “RT”, “LSPA”, “Mītava”, “Imanta” un “Piekūni”)
iesniegums par Ārkārtas biedru sapulces sasaukšanas atcelšanu, un vēršanos VID un Valsts kontrolē par LRF auditu.
Attiecīgais iesniegums nosūtīts valdes locekļiem 2021. gada 24. februārī elektroniski.
A.Pilenieks pauž viedokli attiecīgajā jautājumā, ka šobrīd ārkārtas biedru sapulce ir jāorganizē, lai biedriem izskaidrotu aktuālo
situāciju gan par valdes darbu un plāniem, gan pēdējā laika publikācijām par un ap Latvijas Regbija federāciju. Kā arī ņemot
vērā ārkārtas situāciju, un tuvojošos gadskārtējo biedru kopsapulci, šis būtu labs “treniņš” biedriem piedalīties šāda veida
kopsapulcē.
Prezidents norāda, ka mums ir jārīkojas atbildīgi, ne kā iepriekš minētie biedri, kad vienu dienu vajag izteikt neuzticības
balsojumu, skaļiem paziņojumiem, bet citu dienu tos atsaukt, un paralēli tam sniegt iesniegumus gan Valsts Ieņēmum
dienestā, gan Valsts kontrolē. Šāda rīcība nav pieņemama un godu Latvijas regbijam kopumā nerada. Tāpēc biedriem ir
skaidri jāzina par esošo situāciju, lai nebūtu vieta spekulācijām.
K.Vents norāda, ka juridiski, ja iesniegums ir atsaukts, tad šobrīd nav pamatojuma Ārkārtas biedru sapulces sasaukšanai, bet ja
LRF valde lemj, tad Valde pati var sasaukt Ārkārtas biedru sapulci balsojot un ar 2/3 balsu vairākumu pieņemt lēmumu. Ja
šāds balsojums notiek, tad šodienas laikā ir jāsagatavo visi nepieciešamie dokumenti, un jānosaka sapulces laiks, kas nevar
būt agrāk par divām nedēļām no izziņošanas brīža. Tātad 2021. gada 15. marts.
Saistībā ar biedru ierosināto sapulci, tika veikta biedru aptauja un biedriem nav iebildumu, ja Ārkārtas biedru sapulce tiks
organizēta darba dienas vakarā.
A.Pilenieks norāda, ka Ārkārtas Biedru sapulci nepieciešams organizēt pēc iesējas īsākajā termiņā.
K.Vents ierosina Ārkārtas Biedru sapulci sasaukt 2021. gada 15. martā pl.17:00, nosakot dokumentu iesniegšanas termiņu līdz
2021. gada 12. martam. Sapulce tiks organizēta attālināti platformā “Zoom”
Balsojums par Ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu: PAR: vienbalsīgi.
2.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas posms Latvijā. Pludmales regbijs vīriešiem un sievietēm.

K.Vents informē, ka uz Rugby Europe nosūtīts apstiprinājums, ka Latvijas Regbija federācija varētu uzņemties rīkot vienu no
paredzētajiem trijiem Eiropas Pludmales regbija čempionāta kvalifikācijas posmiem. Paredzēti 3 kvalifikācijas posmi pa
vienam maijā, jūnijā un jūlijā. Fināls notiks Maskavā augustā. Lai kvalificētos finālturnīram, Latvijas izlasēm jāpiedalās
vismaz divos kvalifikācijas posmos. Līdz 5. martam paredzēta video saruna ar Pludmales regbija organizatoriem Ilju
Voladorski no Krievijas Regbija federācijas. Latvijas Regbija federācijai šādu pasākumu organizēšana Latvijā ir svarīga,
domājot par kritēriju izpildi saņemot valsts finansējumu. Ir iesniegts pieteikums LSFP par attiecīgā pasākuma organizēšanu
papildus finansējuma saņemšanai.
A.Pilenieks uzsver, ka būtiski ir izrunāt visas detaļas ar Krievijas Regbija federāciju, jo tieši viņi ir noslēguši līgumu ar RE un
ir attiecīgo sacensību organizatori līdz 2023. gadam.

K.Vents papildus norāda, ka esam zaudējuši Latvijas pludmales regbija izlases menedžeri Pēteri Šņitņikovu, kurš bija liels
pludmales regbija atbalstītājs, un tieši viņa nopelns ir tas, ka šādas sacensības varam rīkot Latvijā. Tas būtu cienījams
piemiņas žests un Pētera godināšana, ja šīs sacensības notiktu tieši Jūrmalā, kas būtu arī viņa sapņa piepildījums. Aicina
sazināties ar P.Šņitņikova ģimenes locekļiem, lai apstiprinātu LRF pārstāvja dalību bēru ceremonijā, jo pastāv pulcēšanās
ierobežojumi.
A.Pilenieks apstiprina, ka ir sazinājies ar Pētera dēlu un, ka viņš personīgi ieradīsies P.Šņitņikova bēru ceremonijā. Aicinu arī
pārējos atbalstīt šo godināšanu.
M.Zeltiņš pilnībā atbalsta šo iniciatīvu.
K.Vents informē, ka sazināsies ar Latvijas Volejbola federācijas ģenerālsekretāru, lai noskaidrotu organizatoriskās un tehniskās
nianses, jo 2020. gadā Latvijā notika Eiropas čempionāts pludmales volejbolā un šī pieredze būtiski palīdzētu.
3.

Dažādi.

K.Vents informē, ka pēc iepriekšējās valdes sēdes tās uzdevumā ir sazinājies ar Latvijas R7 izlašu treneriem Kristapu Andersonu
un AJ De Carvalho Abreu, par Latvijas izlašu sagatavošanos 2021. gada Eiropas sacensībām.
Kristaps Andersons R7 vīriešu plānu solījies sagatavot līdz 8. martam. Sieviešu izlases treneris AJ savu darba plānu jau ir
iesūtījis. Sieviešu izlases gatavošanās notiek aktīvāk. Jau kopš gada sākuma sieviešu izlases kandidātēm ir video saziņa ar
treneri, kas seko līdzi meiteņu treniņu gaitai. Ir individuālo treniņu plāns, notiek informācijas apmaiņa. RE R7 sieviešu
Conference sacensības norisināsies Belgradā (Serbijā) no 5-6.jūnijam. Šobrīd atbilstoši izlases startiem tiek iezīmēti
provizoriskās Latvijas sacensības, lai palīdzētu atbilstoši sagatavoties un uzrādīt labākos rezultātus.
M.Zeltiņš uzdod jautājumu par izlašu ceļošanas drošību un iespējām izlašu delegāciju dalībniekiem saņemt pret Covid19 potes?
K.Vents informē, ka līdzīgi kā Latvijas Hokeja federācijai, ir jāvēršas Veselības ministrijā ar oficiālu vēstuli, lai tiktu
nodrošināta Latvijas izlases dalībnieku vakcinācija prioritārā kārtā.
A.Arbeiters norāda, ka noteikti nepieciešams starp izlašu kandidātiem veikt aptauju, vai vispār konkrētie sportisti piekristu šai
vakcinācijai, jo tā ir katra brīva izvēle vakcinēties vai nē.
K.Vents norāda, kad būs jau konkrēts izlases sastāvs, tad pirms tam var arī šādu aptauju veikt. Šobrīd mums būtiski informēt
VM kāds konkrēts skaits mums būs nepieciešams un jāsaņem apstiprinājums, ka šāda vakcīnu rezervācija ir veikta.

3.Pieņemtie lēmumi
1. Sasaukt Ārkārtas biedru sapulci.
2. Uzdod sazināties ar Krievijas Regbija federāciju par organizatoriskiem jautājumiem sakarā ar Eiropas pludmales
kvalifikācijas posmu Latvijā.
3. Uzdod K.Ventam sazināties ar Latvijas Volejbola federācijas ģen.sekretāru par Eiropas pludmales čempionātu
organizēšanu.
4. Uzdod K.Ventam sagatavot vēstuli VM par Latvijas izlases sportistu vakcināciju.
LRF viceprezidents:___________________ /Aivars Pilenieks/
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