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1. Dienas kārtība
RK “Livonia” aicinājuma vēstule LRF biedriem;
Pludmales regbijs RE kvalifikācijas posms Latvijā;
Inventāra atbalsts klubiem 2021.gada sezonā;
JB Bruzulier Latvijas izlases piederība;
RK “Mītava” iesniegums par finansiālo atbalstu klubam;
RK “Mītava” iesniegums trenera Kristapa Berziņa C kategorijas kursi;
LRF regbija normatīvu izstrāde;
Dažādi.
2. Izskatāmie jautājumi

2.1.RK “Livionia” vēstule LRF biedriem
K.Vents ziņo, ka RK “Livonia” ir publicējusi atklātu vēstuli ar aicinājumu izteikt neuzticību LRF vadībai,
un pieprasījusi rīkot ārkārtas biedru sapulci. Aicinājumā ir norādīta maldinoša un nepatiesa informācija,
kas publiskā telpā var ievērojami kaitēt federācijas reputācijai. Kluba aicinājums ar kluba vadītāju
komentāriem publicēts ziņu portālā DELFI, kā arī elektroniska vēstule nosūtīta LRF biedriem. Būtisks ir
fakts, ka oficiālu iesniegumu Federācija nav saņēmusi. Iepriekš minētā vēstule nav noformēta atbilstoši
prasībām par dokumentu/iesniegumu sagatavošanu, tā iesūtīta no RK “Livonia” viceprezidenta A.
Arbeitera e-pasta, bet vēstules apakšā rakstīts, ka to sagatavojis RK “Livonia” prezidents V. Valdavs, bet
neviena paraksta zem tās nav. Aicinājuma pilns teksts nosūtīts visiem LRF valdes locekļiem un prezidentam
29.01.2021.
A.Pilenieks uzdod K. Ventam sagatavot, publicēt un izsūtīt LRF biedriem atklātu atbildes vēstuli RFC
“Livonia” iesniegto aicinājumu. Vēstulē ir sagrozīta informācija, lai maldinātu LRF biedrus un novērstu
uzmanību no 09.02.2021 paredzētās tiesas sēdes, kurā tiks izskatīts jautājums par LRF prasību pret
Aleksandru Zumentu.
Atbildes vēstuli izsūtīt biedriem uz oficiālajiem e-pastiem un publicēt LRF mājas lapā.
A.Ameters norāda, ka vēstulē vajadzētu minēt strīda priekšvēsturi, jo tieši Aleksandrs Zuments bija tas,
kurš tika iesniedzis pieprasījumu tiesā prasot atzīt LRF maksātnespēju.
A.Pilenieks min, ka vēl šo pēdējo divu gadu laikā uzsāktas vairākas tiesvedības pret LRF no tās bijušo
aktīvi iesaistīto personu puses. Bijušais LRF tehniskais direktors Vilmārs Sokolovs arī prasīja atzīt LRF
maksātnespēju, kur viņš vienlaicīgi apvienoja gan tehniskā direktora, gan sporta inventāra piegādātāja
pārstāvja pusi kompānijā SIA “Rhino Baltic”. Papildus tam, tieši iepriekš minētais LRF biedrs RK
“Livonia” tā prezidenta personā Vigo Valdavs tika iesūdzējis tiesā Izglītības un zinātnes ministriju, prasot
1

atzīt par nelikumīgu Valsts piešķirtos budžeta līdzekļus LRF. Šie visi uzsāktie tiesas procesi ir tieši vērsti
pret Latvijas Regbija federāciju un regbiju sabiedrības šķelšanu kopumā. Visas šīs prasības LR tiesa ir
noraidījusi vai atzinusi par nepamatotām, bet nodarītais ētiskais un morālais kaitējums Federācijai un
regbijam kopumā ir atstājis sekas, kuras ir jāizjūt tiekoties gan ar Ministriju darbiniekiem, gan Latvijas
sporta federācijas padomes un Latvijas komandu sporta spēļu asociācijas biedriem, valdes locekļiem un to
vadātājiem.
A.Pilenieks uzdod K.Ventam tuvāko dienu laikā sagatavot un izsūtīt atbildes vēstuli LRF biedriem un
publicēt LRF mājas lapā.
Balsojums publiskas vēstules sagatavošanu:
Visi vienbalsīgi – PAR
2.1.

Pludmales regbijs RE kvalifikācijas posms Latvijā

K.Vents informē, ka kopā ar A.Pilenieku tikušies ar Dinu Sirsniņu, ar kuru sazinājušies RE Pludmales
sacensību organizatori pārstāvji no Krievijas Regbija federācijas puses, ar aicinājumu Latvijā rīkot
Pludmales regbija Eiropas čempionāta kvalifikācijas posmu. Šādas sacensības bija jau ieplānotas 2020.
gada sezonā, bet, diemžēl, Covid19 pandēmijas rezultātā tika atceltas.
A.Pilenieks norāda, ka sacensības plānotas 2021. gada jūlija pirmajā nedēļas nogalē. Plānots, ka piedalīsies
8 vīriešu komandas un 8 sieviešu komandas.
K.Vents norāda, ka Eiropas līmeņa regbija sacensību organizēšana Latvijā mums kā Federācijai ir ļoti
svarīgas gan no IZM, LSFP un LKSSA kritēriju viedokļa, gan arī saistībā ar aktīvu līdzdalību RE sacensību
apritē, kas vairo mūsu starptautisko atpazīstamību un prestižu. Finālturnīrs norisināsies augustā – Maskavā.
Tajā mūsu izlasēm noteikti vajadzētu piedalīties, jo ir gan pieredze, gan arī augsti sasniegumi tieši šajā
regbija paveidā.
A.Pilenieks nosaka, ka līdz februāra mēneša beigām ir jāieplāno Zoom konference ar Krievijas pārstāvjiem,
lai atrunātu turnīra organizatoriskie, tehniskie un finansiālie nosacījumi.
K.Vents aicina valdi konceptuāli atbalstīt šī pasākuma organizēšanu Latvijā. Federācija ir iesniegusi
līdzfinansējuma pieprasījumu LSFP par atbalstu starptautisku pasākumu organizēšanai.
M.Zeltiņš interesējas, kurā vietā šo pasākumu idejiski paredzēts rīkot?
K.Vents norāda, ka 2020. gadā to bija paredzēts organizēt Jūrmalā, bet noteikti ir jāpadomā par
alternatīviem variantiem kā Rīga, Liepāja, Ventspils. Kad būs jau konkrēti apstiprināts pieteikums šī
pasākuma organizēšanai sāksim plānot daudz konkrētāk – vieta, dzīvošana, ēdināšana, transports, pilsētas
atbalsts utt. – visi kritēriji jāņem vērā, lai tas būtu ne tikai sporta notikums, bet būtu finansiāli izdevīgs
Federācijai, kā arī vairotu regbija atpazīstamību un pludmales regbija popularitāti.
A.Ameters norāda, ka ir jānoskaidro, kas notiek ar R7 izlasēm, jo parasti arī R7 sacensības ir jūlija mēnesī.
Ja esam rīkotājvalsts, tad nepieciešams pievērst liekāku uzmanību sastāviem un izlašu treneru kopdarbībai
plānojot izlašu sagatavošanās posms, klubu sacensības un protams arī spēlētāju resursu.
A.Pilenieks norāda, ka ir bijusi saruna ar iepriekšējo gadu Pludmales regbija izlašu menedžeri – Pēteri
Šņitņikovu. Viņš apstiprinājis, ka ir gatavs turpināt pildīt pludmales regbija menedžera pienākumus un
iespēju robežās atbalstīt komandas. Pārstāstot P. Šņitņikova sacīto, ar katru gadu pludmales regbija
popularitāte un sportiskais līmenis aug. Lai izlase parādītu labu rezultātu finālturnīrā, tad plānveidīgi pie tā
jāstrādā visu vasaru – vismaz divas treniņnometnes un 2 starptautiski pludmales regbija turnīri būtu obligāti.
Fināltunīrā izcīnītā 3.vieta sieviešu grupā ir vērtējams kā labs sasniegums, bet varam tikt arī augstāk, tas
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pats arī attiecas uz vīriešiem, kur varam iekļūt labāko četriniekā, kas dotu mums labus punktus kritēriju
tabulās sasniegumu sadaļā.
Balsojums par Eiropas kvalifikācijas posma organizēšanu Latvijā: Visi vienbalsīgi – PAR
2.3.

Inventāra atbalsts klubiem 2021.gada sezonā.

K.Vents informē, ka 2020. gada nogalē Federācija veica individuālo pasūtījumu regbija bumbām un šobrīd
notiek aktīvs darbs un komunikācija šajā sakarā ar piegādātājiem par iespējami labāko variantu.
Tiek prezentēti bumbu dizaini: bērniem (3 un 4 izmērs), pieaugušajiem klubu treniņiem un Latvijas
čempionāta oficiālā regbija bumba. Šobrīd tiek izstrādāti kritēriji, pēc kādiem klubi varēs saņemt regbija
bumbas uz 2021.gada sezonu. Par būtiskākajiem kritērijiem noteikti tiek uzskatīti licencēto spēlētāju skaits
un komandu dalība sacensībās.
A.Pilenieks norāda, ka ļoti svarīga ir regbiju bumbu pieejamība. Labu regbija bumbu iegādāšanās klubiem
ir apgrūtinoša, jo to cenas ir augstas un tās ne vienmēr nokalpo visu sezonu pie intensīvas treniņu grafika.
IRB SOS programmas ietvaros saņemtās bumbas praktiski vispār nav vairs lietojamas. Uzskatu, ka
federācijai ir izdevies atrast ļoti labu un finansiāli izdevīgu variantu un šajā sezonās aizsāksim labu tradīciju
tiešam klubu inventāra atbalstam no Federācijas puses. Tiek domāts un jau iesāktas sarunas arī par tvērienu
maisiem un vairogiem, kā arī atbalstu infrastruktūras nodrošināšanā/sakārtošanā.
M.Zeltiņš iesaka nedaudz papildināt dažus no prezentēto bumbu dizainiem.
A.Ameters norāda ka šis ir ļoti nozīmīgs projekts regbija attīstībai.
Balsojums par regbija bumbu dizainu: Vienbalsīgi - PAR
2.4.

JB Bruzulier Latvijas izlases piederība.

K.Vents informē, ka saņemts e-pasts no Latvijas izlases RXV trenera Gary Walker, ka viņš ir uzsācis
saraksti ar IRB par Velsas spēlētāja JB Bruzulier (šobrīd spēlē profesionālā regbija komandā “The Cornish
Pirates”) atzīšanu par Latvijas valsts izlases spēlētāju, jo attiecīgā spēlētāja vectēvs ir latvietis. Ir juridiska
nianse un jāņem vērā fakts, ka iepriekš minētais spēlētājs 19 gadu vecumā ir pārstāvējis Velsas R7 izlasi
divos Pasaules sērijas posmos. Federācija kopā ar Latvijas izlases treneri gatavo oficiālu
vēstuli/pieprasījumu IRB, lai saņemtu oficiālu atbildi par noteikumu interpretāciju, lai gūtu oficiālu
apstiprinājumu un iepriekš minētajam spēlētājam tiktu atļauts pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās.
Valde pieņem zināšanai.

2.5.

RK “Mītava” iesniegums par finansiālo atbalstu klubam.

K.Vents nolasa RK “Mītava” iesniegumu, kurā klubs lūdz finansiāli atbalstīt RK “Mītava” un veikt
apmaksu par ZOC izmantošanu kluba treniņiem februāra un marta mēnesī. Klubam, kuru finansējums
pārsvarā veidojas no vecāku iemaksām gan par laukumiem, gan treneru darba algas samaksa, šobrīd ir grūta
situācija. Covid ietekmes rezultātā daļai vecāku ir būtiski samazinājušies ieņēmumi, līdz ar to tiek lūgts
Federācijas rast šādu atbalstu.
K.Vents informē, ka ir sazinājies ar kluba vadītāju un noskaidrojis, ka nepieciešamais atbalsts ir aptuveni
200 eur mēnesī. Treniņi notiek tīrs reizes nedēļā.
A.Pilenieks norāda, ka situācija ir saprotama, bet, diemžēl, Federācijas līdzekļus novirzīt klubu uzturēšanai
nevar.
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Par to saņemts arī stingrs aizrādījums gan no IZM, gan LSFP, gan LKSSA. Valsts piešķirtie budžeta līdzekļi
ir paredzēti tikai Latvijas izlašu nodrošināšanai, un nevar pat tikt izmantoti Federācijas ikdienas
vajadzībām.
M.Zeltiņš norāda, ka prasītā summu iespējams atrast no Latvijas Regbija esošiem atbalstītājiem.
Apzinās konkrētas personas.
A.Pilenieks apņemas sazināties ar ZOC vadību, lai noskaidrotu radušos situāciju un meklēs iespējas rast
atbalstu.
Balsojums nav nepieciešams.
Valde locekļi meklēs iespējas no palīdzēt no privātiem atbalstītājiem. Par to paziņos klubam personīgi.
2.6.

RK Mītava iesniegums trenera Kristapa Berziņa C kategorijas kursi;

K.Vents nolasa RK “”Mītava” iesniegumu, kurā prasīts iespēju robežās segt Kristapa Bērziņa mācības, lai
iegūtu C kategoriju (regbija treneris).
A.Pilenieks un M.Zeltiņš norāda, ka Federācijas iniciatīva atbalstīt jaunos trenerus ir atzīstama un notiek
visu laiku.
A.Pilenieks norāda, ka jāsazinās ar Kristapu Bērziņu individuāli un jāuzaicina uz pārrunām, jo saistības ir
starp treneri un Federāciju un finansējums tiek piešķirts konkrētam trenerim.
M.Zeltiņš norāda, ka obligāti jāsagatavo līgums.
2.7.

LRF regbija normatīvu izstrāde;

K.Vents informē, ka Federācijai ir jāveic svarīgāko un aktuālo dokumentu revīzija, kā arī pakāpeniski
jāķeras klāt izmaiņu veikšanai atbilstoši valsts un vadošo sporta institūciju prasībām. Viens no
svarīgākajiem Federācijas sporta dokumentiem un sporta izglītības iestādēs ir konkrētā sporta veida
vispārējie un speciālie normatīvi. Atbilstoši Federācijas normatīviem treneriem ir jāveic sportistu vērtēšana
un pārcelšana nākamajā treniņu mācību grupā. Nepieciešams piesaistīt speciālistus – regbija
treneru/pedagogus ar zināšanām metodiskajā darbā, lai sagatavotu regbija normatīvu apkopojumu, iekļaujot
tajos atbilstošus testus konkrētām vecuma grupām. Aicina pēc normatīvu izstrādes, turpmāk, ieviest
klubiem kā obligātu prasību pievienot normatīvu rezultātus kopā ar pieteikumiem sacensībām, neatkarīgi
no tā vai konkrētais sportists pārstāv vai nepārstāv profesionālās ievirzes sporta skolu.
A.Pilenieks norāda, ka iepriekš konkrēto normatīvu izstrāde tika uzticēta Elmāram Šefanovskim, bet,
diemžēl, līdz šim brīdim to nav izdevies sakārtot līdz galam.
A.Ameters norāda, ka būtu vēlams izveidot treneru darbu grupu, kurā iekļaut tādus regbija trenerus kā, jau
iepriekš minēto, Elmāru Šefanovski (B kategorija), Gunāru Andersonu (pasniedzējs LSPA), Uldi Bautri (B
kategorija), Sandru Avotu (B kategorija). Tādejādi, iespējams panākt kvalitatīvu un aktuālu atbilstošu
prasībām rezultātu – Latvijas Regbija federācijas regbija normatīvi.
K.Vents ierosina uzrunāt Sandru Avotu, kura veiksmīgi ir izstrādājusi mācību/pedagoģisko materiālu
projektam “Sporto visa klase”. Atzinīgi novērtēts gan no LSPA metodiskajiem speciālistiem un LOK
projekta vadītājiem, kā arī pedagogiem, kuri pieteikušies projektam un izvēlējušies “pieskāriena regbiju”.
A.Pilenieks apņemas sazināties ar Sandru Avotu un vienoties par darba apjomu un samaksu.
Balsojums par Latvijas Regbija federācijas normatīvu izstrādi.
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Balsojums: Vienbalsīgi – PAR
2.8.

Dažādi.

A.Pilenieks uzdod jautājumu par to kāda situācija ir ar Latvijas izlases uzvalkiem?
K.Vents apstiprina, ka praktiski visi spēlētāji, kuriem uzvalki pasūtīti ir bijuši uz pēdējo piemērīšanos.
Vienīgi nav bijuši: Iesalnieks, Grīva, Lovkins un Briedis. Spēlētāji ir informēti, bet kopējo ierobežojumu
dēļ un darba laika, nevar ierasties. Katram spēlētājam ir jāsazinās individuāli un jāvienojas par laiku.
M.Zeltiņš norāda, ka jāpadomā un jāsāk risināt jautājums par Federācijas atribūtiku ar Federācijas un
Latvijas regbija izlases simboliku, jo daudzi prasa un labprāt arī iegādātos.
A.Pilenieks norāda, ka nepieciešams sazināties ar Tamāru Robežnieci, kura izplata Errea apģērbu, kuri ir
arī Eiropas regbija federācijas atbalstītāji. Varbūt ir iespējas izveidot patstāvīgu Latvijas regbija federācijas
sporta apģērba līniju (regbija krekli, polo krekli, t-krekli).
K.Vents uzsver, ka tā kā LRF jau visus šos gadus ir bijusi cieša un abpusēji izdevīga sadarbība ar Sporta
Punkts, tad pie tā vajag arī pieturēties, bet svarīgi ir savlaicīgi domāt par attīstību un noslēgt sadarbības
līgumu par LRF izdevīgu sporta apģērba iegādi, mūsdienīgu dizainu, piegādes termiņiem, atlaidēm, kopīgā
marketinga aktivitātēm. Veicot LRF izlašu apģērbu inventarizāciju, secinu, ka nav veikta kvalitatīva mīkstā
inventāra uzskaite un vairākiem izlases formas komplektiem ir iztrūkumi, kā arī ir daži formu komplekti
kuri ir pilnībā fiziski nolietojušies un morāli novecojuši. Šobrīd, visaktuālākās ir vīriešu R7 un sieviešu R7
izlašu formas, pēc tam attiecīgi U18 zēnu un meiteņu R7, tad vīriešu un sieviešu pludmales izlases formas.
3. Pieņemtie lēmumi
3.1. Publiskas vēstules sagatavošanu LRF biedriem;
3.2. Eiropas kvalifikācijas posma organizēšanu Latvijā;
3.3. Par regbija bumbu dizains Latvijas čempionātam;
3.4. Latvijas Regbija federācijas normatīvu izstrāde.
3.5. Sadarbības līguma slēgšana ar SIA Sporta Punkts.

LRF prezidents:___________________ /Aivars Pilenieks/
Sapulce slēgta 12:30
Protokols
Kārlis Vents
10.februārī, 2021.gads
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