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Dienaskārtība.
1. IZM lēmums par līdzekļu atmaksu.
2. Biedru pieprasījums un ārkārtas biedru sapulce
3. Latvijas sacensības 2021.gadā un Latvijas izlases Rugby Europe sacensības
4. Dažādi.
Izskatāmie jautājumi.
Ff
K.Vents informē, ka saņemta ziņa, ka LRF prezidents šodienas valdes sēdē nevar piedalīties. K.Vents aicina LRF
viceprezidentu Aigaru Ameteru atļaut vadīt valdes sēdi.
A.Ameters piekrīt, ka valdes sēdi vada LRF ģenerālsekretārs K.Vents, norādot, ka tieši viņam ir visi aktuālie
dokumentu orģināli.
K.Vents norāda, ka attālinātā valdes sēde tiks ierakstīta, kas atvieglos valdes sēdes protokola sagatavošanu.
K.Vents iepazīstina visus klātesošos ar valdes sēdes dienas kārtību un uzsāk valdes sēdi.
Valdes sēdes sākums: 17:00
1. IZM lēmums par piešķirto valsts budžeta līdzekļu atmaksu.
K.Vents informē, ka Izglītības un Zinātnes ministrija (turpmāk tekstā - Ministrija) izvērtējot Federācijas
iesniegtās atskaites par Līguma ietvaros saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, ar ministrijas 2021.
gada 12. janvāra vēstuli Nr. 4-10e/21/108 Federācijai saskaņā ar Līguma 2.1.9. apakšpunktu tika pieprasīts
sniegt paskaidrojumu par vairākām izdevumu pozīcijām un to neatbilstību Līguma nosacījumiem un Tāmei.
Izvērtējot pēc ministrijas pieprasījuma Federācijas 2021. gada 14. janvāra vēstulē
Nr. 21-01/001 sniegto informāciju un dokumentus, kā arī uzklausot Federācijas paskaidrojumus 2021. gada
15. janvāra ministrijas Vērtēšanas komisijas sēdē, informējam, ka izdevumi, kas saistīti ar Federācijas
pamatdarbības nodrošināšanu vai pamatlīdzekļu iegādi, nevar tikt attiecināti uz Līguma mērķi – nodrošināt
regbija jauniešu, junioru un pieaugušo valsts izlašu sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules
čempionātu atlases turnīros un finālsacensībās. Pēc ministrijas veiktā izvērtējuma par Līgumam neatbilstoši
izlietotajiem līdzekļiem ir uzskatāmi līdzekļi 15 907,72 EUR apmērā šādām izdevumu pozīcijām: Lietota
transportlīdzekļa Škoda Fabia iegāde 7400 EUR vērtībā, transportlīdzekļa OCTA polises iegāde 157,72
EUR vērtībā, Federācijas biroja mēbeļu iegāde 2200 EUR apmērā, dāvanu karšu iegāde 3850 EUR vērtībā
un LRF medaļu iegāde 2300 EUR vērtībā.
Ievērojot minēto, kā arī, ņemot vērā Līguma 4.11.apakšpunktu, Ministrija pieprasa Federācijai neatbilstoši
Līgumam izlietotos budžeta līdzekļus 15 907,72 euro (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņi euro un 72
centi) apmērā līdz 2021. gada 26. februārim atmaksāt Valsts kasē.

Ņemot vērā, ka Federācijas paskaidrojumā tika norādīts un atzīts, ka konkrētie maksājumi tika veikti
neatbilstoši apstiprinātajiem budžeta kodiem un izmaiņas netika iesniegta saskaņošanai Līgumā noteiktajā
kārtībā, tad uzskatu, ka Valdei ir jāpieņem lēmumus par to vai atzīt Ministrija lēmumu, vai to tomēr
pārsūdzēt.
M.Zeltiņš norāda, ka nav iemesla pārsūdzēt un Ministrijas lēmums ir jāizpilda. K.Ventam jāsazinās ar LRF
grāmatvedi un jāveic maksājums līdz noteiktajam termiņam.
K.Vents norāda, ka attiecībā uz dāvanu kartēm sazināsies ar dāvanu karšu piegādātājiem firmu Transactpro
un mēģinās vienoties par dāvanu karšu nodošanu atpakaļ, jo tās nav izlietotas, lai Transactpro atgriež naudu
par šīm dāvanu kartēm pilnā apjomā. Līdzīga situācija ir ar LRF medaļām, kur tika veikts pasūtījums, bet
sakarā ar ārkārtas situāciju vēl nav veikta spēlētāju apbalvošana un medaļas vēl nav saņemtas. Medaļas būs
nepieciešamas, bet tās tiks apmaksātas no citiem LRF pieejamiem līdzekļiem un var vēl paspēt veikt jaunu
pasūtījumu līdz ārkārtas situācijas noteiktajam termiņa beigām (6.aprīlis, 2021.gads).
K.Vents informē, ka IZM Vērtēšanas komisijā, ko vadīja IZM Sporta departamenta vadītājs Edgars Severs,
tika norādīts, ka tas nav kā īpaši būtisks pārkāpums, taču attiecīgās pozīcijas nav attiecināmi uz Latvijas
izlašu gatavošanos un tādēļ ir jāatskaita atpakaļ Valsts kasē.
Balsojums par Ministrijas lēmuma izpildi – vienbalsīgi PAR
2. Biedru pieprasījums un ārkārtas biedru sapulce.
K.Vents informē, ka 2021.gada 12.februārī, ir saņemts sešu klubu pārstāvju parakstīts pieprasījums par Latvijas
Regbija federācijas biedru ārkārtas sapulce sasaukšanu. Parakstījuši: Roberts Bondarenko, Normunds
Bondars, Arnis Arbeiters, Vigo Valdavs un Artūrs Baranovskis. Pilns vēstules teksts valdes locekļiem un
prezidentam nosūtīts elektroniski 12.februārī 2021.gadā. Ņemot vērā LRF statūtu 5.4.punktu un LR tiesību
normas, aicinu valdi sasaukt LRF ārkārtas biedru sapulci bez vilcināšanās kā to prasa LRF statūti un likums.
M.Zeltiņš uzdod LRF ģenerālsekretāram K.Ventam sagatavot nepieciešamos dokumentus (uzaicinājuma vēstule
biedriem, dienas kārtība u.c.), instrukcijas un tehniskos risinājumus attālinātas ārkārtas Biedru sapulces
organizēšanai, lai viss notiku atbilstoši likumiem un normatīvajiem aktiem un attālinātai biedru sapulcei
būtu leģitīms statuss. Sazināties ar LRF juristiem par precīzu dokumentu izstrādi, izsūtīšanas un
iesniegšanas termiņiem un ārkārtas biedru laiku.
A.Ameters norāda, ka dokumentu sagatavošanai un izziņošanai termiņam nevajadzētu būt ilgākam par vienu nedēļu
no LRF Valdes sēdē pieņemtā lēmuma par ārkārtas biedru sapulci.
K.Vents apstiprina, ka līdz 2021.gada 22.februārim centīsies sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un izsūtīs
valdei izskatīšanai un apstiprināšanai, lai pēc tam tuvākajās dienās var izsūtīt LRF biedriem un izsludināt
oficiālu datumu Biedru ārkārtas sapulcei, kas būtu divu nedēļu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas un oficiālā
paziņojuma. Provizoriskie sapulces datumi varētu būt laika periodā no 9.-12.martam.
M.Zeltiņš visu vajag stingri atrunāt un saskaņot ar juristiem, lai visiem būtu pilnīgi skaidrs kāda ir konkrētās sapulces
kārtība.
A.Ameters rosina veikt biedru aptauju par to vai Biedru sapulci organizēt brīvdienā vai darba dienas beigās, ņemot
vērā apstākli, ka sapulce notiek attālināti un nav nepieciešama biedru pārstāvju klātbūtne, cilvēki var
ieplānot laiku arī darba dienas beigās.
Balsojums par ārkārtas biedru sapulce sasaukšanas dokumentu sagatavošu – vienbalsīgi PAR
3. Latvijas regbija sacensības 2021.gadā un Latvijas izlašu starti.
K.Vents informē par saņemto informāciju no Rugby Europe. Saistībā ar pavasara ciklu RXV nav informācijas, bet
2021.gada 17.februārī ir saņemta informācija, ka R7 sacensības paredzētas notikt kā plānots. Vīriešiem
Trophy divos posmos: Jūnijs 19-20 un Jūlijs 10-11 (Horvātija un Ungārija), sievietēm Championship viens
posms: Jūnijs 4-5 (vieta tiks precizēta) Kā arī paredzētas U18 regbijs 7 zēniem un meitenēm jūlija mēnesī,
bet nav vēl zināmi konkrēti datumi un sacensību vieta.

M.Zeltiņš norāda, ka jāsazinās ar R7 izlašu treneriem un jāinformē, lai sāk gatavot sagatavošanās plānu. Sazināties
ar Kristapu Andersonu un Antonio Joao De Carvalho Abreu. Pamatojoties uz Latvijas izlašu sagatavošanas plāniem
var sākt domāt par Latvijas sacensību kalendāriem. Uzdot izlašu treneriem uz nākamo valdes sēdi sagatavot
prezentācijas.
A.Ameters izsaka gandarījumu par to lietas ir sākustējušās un jau tiek plānotas Eiropas līmeņa sacensības. Ir
atbalstāms tas, ka LRF nosakot konkrētus datumus dos klubiem un spēlētājiem iespēju jau konkrētāk sākt gatavoties.
K.Vents norāda, ka sākot organizēt izlašu pasākumus stingri jādomā un jārisina jautājums par Covid protokola
ieviešanu un jāmeklē iespējas, lai izlases spēlētāji tiktu vakcinēti, kas atvieglotu ceļošanu un treniņnometņu
organizēšanu. Norāda, ka varētu sazināties ar florbola un rokas bumbas federāciju vadītājiem, jo viņiem pavisam
drīz ir jādodas uz Eiropas un Pasaules čempionātiem, un noskaidrot kā viņi risina šos jautājumus.
K.Vents informē, ka LKSSA gatavo vēstuli, lai aicinātu valdībai atļaut aizvadīt/sākt augstākās līgas sacensības.
K.Sarkans norāda, ka ir maz ticams, ka ar 6.aprīli ārkārtas stāvoklis beigsies, jo jaunie vīrusa paveidi var radīt gan
3., gan 4. vīrusa izplatības vilni un aizliegumi var tik pagarināti.
K.Vents norāda, ka plānam ir jābūt un tuvākajā laikā jāorganizē SOK sapulce un jāizrunājas ar visu sacensību
galvenajiem tiesnešiem. Jāmeklē ir SOK vadītājs, jo, ja visas izlases uzsāk startus, tad visus darbus izdarīt tikai
vienam ģenerālsekretāram, paralēli apvienojot vēl ar bērnu un jauniešu sacensību galvenā tiesneša pienākumiem,
nav reāli.
M.Zeltiņš norāda ka obligāti jāsasauc SOK sēde attālināti, pieaicinot galvenos tiesnešus un arī komisiju vadītājus.
Nākamajā valdes sēdē ziņot par sacensību plānu projektu. Organizēt arī klubu kopējo attālināto sapulci Zoom par
2021.gada sacensībām un to norisi.
A.Šilinskis ierosina veidot darba plānu sākot no pirmās dienas līdz beidzas šī brīža ierobežojumi un gadījumā, ja
tiek ierobežojumi pagarināti, tad visus plānus attiecīgi pārceļam par šo termiņu vai minimālais uz divām nedēļām,
tādejādi veidojot aktivitāšu blokus, bet vismaz klubiem ir skaidrs kas un kad notiks un kas ir plānots.
K.Vents informē, ka ir sazinājies ar Lietuvas Regbija federācijas ģenerālsekretāru Irmantas Kukulskis par
plānotajām Lietuvas sacensībām, lai noskaidrotu, kad tiek plānotas Baltijas Top līgas sacensības, kurās piedalās arī
Latvijas klubi. Atbilde bija tāda, kad uz šo brīdi Baltijas Top Līgas kalendāra vēl nav.
Valde pieņem zināšanai.
Nosaka:
Informēt Latvijas izlašu galvenos trenerus
Sasaukt SOK sapulci
Sasaukt LRF komisiju vadītāju sapulci
Sasaukt klubu pārstāvju sapulci
4.Dažādi
K.Vents informē, ka ir saņemts Toma Asejeva iesniegums/lūgums atkārtoti izskatīt jautājumu par mācību maksas
LSPA segšanu no LRF. Norāda, ka pusi mācību maksas viņš jau ir veicis, un šobrīd LRF ir jāveic atlikušās 50%
mācību maksas apmaksa.
M.Zeltiņš norāda, ka vienā no valdes sēdēm šis jautājums tikai izlemts un Tomam Asejevam, tā pat kā iepriekš
citiem Latvijas regbijā iesaistītām personām, kā Normundam Bondaram, Oļegam Voroņinam, Lāsmai Šķēlei, ir
apstiprināta 50% mācību maksas nomaksa no LRF budžeta.
K.Vents norāda, ka Toms šobrīd jau ir 3.kursā un līdz šim jau ir veicis mācību maksas apmaksu pilnā apjomā no
personīgajiem līdzekļiem un viņam tagad vajadzētu, lai LRF sedz 3. un 4.kursa pilnu maksu, kas kopā būtu 50% no
visas mācību maksas. Mācības plānots pabeigt 2023.gadā iegūstot bakalaura grādu specializācijā regbija treneris un
sporta organizācijas vadītājs. Izvēlētā bakalaura darba tēma ir: “Regbija jaudas paaugstināšana ar svarcelšanas
kompleksa pielietojumu pirmssezonas sagatavošanās posmā.”

M.Zeltiņš izsaka atbalsta par atlikušās mācību maksas apmaksu. Norāda, ka jāpievērš uzmanība maksājumu
nosacījumiem ar LSPA, jo esot bijušas dažādas nesaprašanās ar Oļega Voroņina mācību maksas rēķiniem un
maksājumiem.
Balsojums par Toma Asejeva mācību maksu – vienbalsīgi PAR
K.Vents aicina klātesošajiem uzdot jautājumus, ja tādi kādam radušies.
A.Arbeiters norāda, ka ir iesniedzis LRF pieprasījumu iesnieguma formā viņam sagatavot informāciju. Jautā kad to
varēs saņemt?
K.Vents norāda, ka iesniegums ir saņemt uz reģistrēts un atbilde tiks sniegta noteiktajā termiņā.
A.Arbeiters izsaka vēlēšanos iepazīties ar pilnu Ministrija lēmumu un lūdz to viņam atsūtīt.
K.Vents norāda, ka attiecīgais lēmums ir administratīvs akts LRF vadības lietošanai un nevis šobrīd publiskošanai,
bet norāda, ka ārkārtas biedru sapulcē šis būs viens no jautājumiem, tad ar lēmumu biedri tiks iepazīstināti.
A.Arbeiters apstiprina, ka situācija ir skaidra un pieņem zināšanai.
A.Arbeiters norāda, ka viņam ir informācija par Lietuvas plānotajām sacensībām. Augusta mēnesī sāksies Baltic
Top Līga, aprīlī plānotas R7 sacensības, maijā BALTREX kauss.
3.Pieņemtie lēmumi
1. Atmaksāt Ministrijai Federācijai piešķirtos līdzekļus pamatojoties uz Ministrijas lēmumu.
2. Sagatavot dokumentus un organizēt Ārkārtas biedru sapulces sasaukšanu.
3. Informēt Latvijas R7 izlašu trenerus par Rugby Europe sacensībām. Aicināt sagatavot treniņu plānu grafikus
un prezentācijas.
4. Sasaukt SOK sapulci.
5. Sasaukt LRF Komiteju sapulci.
6. Sasaukt LRF klubu sapulci.
7. Veikt apmaksu par Toma Asejeva studijām LSPA.

LRF viceprezidents:___________________ /Aigars Ameters/
Sapulce slēgta 17:45
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