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Biedrības „Latvijas Regbija federācija”
vienotais reģ.Nr. 40008023247

Ārkārtas kongresa protokols Nr. 2015/1

2015.gada 28.marts
Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga, plkst. 12.00

Kongresu sasaukusi valde, biedriem paziņojot par kongresu 2015.gada 13.martā, izsūtot 
biedriem ierakstītas vēstules.
 
Kongresā piedalās 18  no 24 balstiesīgajiem biedriem un 1 asociētais (bez 
balsstiesībām). Saskaņā ar statūtiem sapulce ir lemttiesīga.

Sapulces vadītājs: Aigars Ameters
Protokolists: Dace Ametere

Darba kārtībā: 
1. Kongresa atklāšana
2. Kongresa vadītāja apstiprināšana
3. Mandātu komisijas ziņojums
4. Balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas
5. Kongresa sekretāra apstiprināšana
6. Dienas kārtības apstiprināšana
7. Darba reglamenta apstiprināšana
8. Prezidenta atskaite
9. Ģenerālsekretāra atskaite
10. Komisijas vadītāju ziņojumi
11. Revīzijas komisijas atskaite
12. Budžeta atskaite par 2014.gadu
13. Budžeta plāns 2015.gadam
14. LRF 2015.gada pasākuma plāna apstiprināšana
15. Dažādi

1. Kongresa atklāšana:
 Kongresu atklāj LRF prezidents Aleksandrs  Zuments.

2.Kongresa vadītāju apstiprināšana:
LRF prezidents ierosina par kongresa vadītāju apstiprināt Aigaru Ameteru.

Balsoja par: 18, pret: 0, atturas: 0.

3.Mandātu komisijas ziņojums:

Aigars Ameters nolasa mandātu komisijas vadītā Māra Kukaiņa iesniegto 
informāciju, ka kongresam reģistrējušies 18  no 24 balstiesīgajiem biedriem un 1 
asociētais (bez balsstiesībām) Kongress ir lemttiesīgs.
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4. Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Kārlis Sarkans un Kristians 
Avotiņš.

Balsoja par: 18, pret: 0, atturas: 0

5. Apstiprināt par kongresa sekretāri Daci Ameteri.
Balsoja par: 18, pret: 0, atturas: 0

6. Apstiprināt Dienas kārtību.
Balsoja par: 17, pret: 0, atturas: 0

Māris Zeltiņš – priekšlikums paredzēt debates pēc katras atskaites.
Vilmārs Sokolovs – priekšliums iekļaut dienas kārtībā jautājumu par SK „Vangaži” 

regbija kluba”Valles” biedru statusu maiņu.
Aivars Pilenieks – priekšlikums iekļaut dienas kārtībā jautājumu par statūtu 

grozījumiem – valdes locekļu skaita maiņa:
Balsoja par: 16, pret: 1, atturas: 1

7. Apstiprināt Darba reglamentu.
Balsoja par: 18, pret: 0, atturas: 0

8. Prezidenta atskaite:
Aleksandrs Zuments atskaitās par 2014.gadā paveikto un 2015.gada plāniem. Atskaite ir 
sadalīta 6 apkšpunktos
Finanses – gada laikā ir izdevies daudzmaz ir sakārtot - parādi ir samazināti uz pusi. Vēl 
palicis parāds piegādātājiem, bet kase ir kārtībā, parāds EK sistēmām 4,500, noņemts 
A.Deniņa parāds
Valde – strādāja 5 cilvēku sastāvā katrs pēc savām spējām. Dins Sirsniņš atbildēja par 
sieviešu un meiteņu sacensībām, Jānis Zuments par R7, Pēteris Šitņikovs par pludmales 
regbiju, Aigars Ameters par kopējiem jautājumiem un reizē „ārlietu ministrs”, Aleksandrs 
Zuments pieskatīja visu federācijas darbu
Klubi – daudz darīts, bet par maz ir spēlēts. Katrs klubs darbojies savu iespēju robežās.
Tiesneši – Klubiem un treneriem bija pretenzijas par tiesāšanu un tiesnešiem ir pretenzijas 
par klubu, treneru un spēlētāju izturēšanos pret tiesnešiem.
Treneri – Jauni treneri klāt nav nākuši. Galvenās izlases treneri ir ārzemju treneri, kas nav 
normāli. Tur daudz jāstrādā, lai izveidotos atbilstoša līmeņa vietējie treneri.
Izlases – spēlē savu spēju robežās. Paldies S.Lisko par ieguldīto darbu izlasē, kā arī M. 
Robežniekam kā S.Lisko palīgam.
Ģenerālsekretārs – ar 2015.g.15.martu esošais ģenerālsekretārs Aivars Pilenieks ir 
uzrakstījis iesniegumu par amata pildīšanas izbeigšanu un viņa vietā ar 2015.gada 
16.martu ģenerālsekretāra amatā stājās Oļegs Voroņins

Kas šogad būtu jāizdara – jāsāk runāt par attīstības plānu 2015. un turpmākiem gadiem uz 
priekšu, jāizvērtē komisiju darbs - vai tām ir jēga, vai nē, ja ir, tad stingrāk nodefinēt viņu 
uzdevumus, izvērtēt treneru komisijas darbu, jo Kristaps Staņa atkāpies no amata.

Normunds Bondars – kā skaitīsies nākotnē A.Deniņa parāds?
Aleksandrs Zuments – tas ir cesijas līgums, kas saistīts ar mani un A.Deniņu k-gu. Pusotra 
gada laikā tiks dzēsts tā, lai LRF nav sāpīgi.

9.Ģenerālsekretāra atskaite: Aivars Pilenieks.
Ir notikušas 70 regbija aktivitātes. Šogad labi esam pacīnījušies starptautiskajā līmenī. 
Prieks īpaši par uzvaru pār Kipru, kas bija svarīgi. Ir izveidota U-18 izlase, kas šobrīd 
atrodas Tulūzā. Pirmo reizi U18 izlasei klāt nākuši 2 ārzemju spēlētāji, viens no Anglijas, 
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kam saistība ar Latviju un viens no Itālijas, kas ir dzīvojis Latvijā. Regbijā 7 izlase darba 
uzlabošanā daudz darba ielicis Jānis Zuments. Paldies par darbu P.Šņitņikovam un 
Kristapam Staņam. Jauno gadu iesākām ar labi noorganizētu regbija noslēguma 
pasākumu.

M.Zeltiņš – Kas un kāpēc pamudināja tevi uzrakstīt atlūgumu?
A.Pilenieks  – nekad neesmu teicis, ka esmu labs ģenerālsekretārs. Fedrācijā ir daudz 
darba un jānāk jaunākiem, enerģiskākiem cilvēkiem. No regbija neaiziešu, palīdzēšu 
jaunajam ģenerālsekretāram. Vairāk strādāšu pie Tag regbija reģionos. Laukos jāattīsta 
regbijs, tur ir mūsu spēks, kas var noturēt regbija eksistenci.

Oļegs Voroņis
Šajā amatā stājos 2015.gada 16.martā. Paldies par uzticēšanos, tas bija negaidīti, esmu 
patīkami pārsteigts. Centīšos darīt pēc labākās sirdsapziņas un tā kā mēs esam 21.gs., 
ieviesīsim jaunās tehnoloģijas, tikai nedaudz pagaidiet kādas 2 nedēļas tad iepazīstināšu 
klubus ar piedāvājumiem. Protams jāsāk ar jaunatni,  jo bez tās mums nebūs nākotnes, 
tad resursu piesaiste, vairāk ar medijiem, lai var redzēt spēles, darbs ar partneriem, 
mazināt konfliktu starp klubiem. Vēlos ieviest jaunu projektu - regbija josla u.c.

10. Komisiju vadītāju atskaites:
Tiesnešu komisija Kārlis Sarkans:
Pa visu sezonu gāja dažādi. Īpaši pārmetumi tiesnešiem nebija un, lūdzu, ja ir kādas 
nesaskaņas, tad ziņojiet tūlīt nevis krājiet visu gada garumā. Ir bijuši atsevišķi ieteikumi no 
spēlētājiem. Mīnuss ir tas, ka tiesnešu skaits nav pieaudzis, bet gan samazinājies. Pozitīvi, 
ka ir runāts ar Zviedriju par tiesāšanas praksi starptautiskajā jomā, protams, klubu limenī, 
lai celtu savu kvalifikāciju.

V.Sokolovs – varbūt ieviest obligāto filmēšanu no abām komandām, lai celtu tiesnešu 
tiesāšanas manieres uz laukuma.
K.Sarkans – domāju, ka nē, jo visas komandas finansiāli un tehniski to nevarēs izdarīt. No 
komandām un federācijas nav bijis tāda lūguma.
M.Šmits – kā tev liekas ar ko varētu piesaistīt jaunos tiesnešus.
K.Sarkans  - īsti nav ko atbildēt, viens ir treneriem un spēlētājiem ievērot toleranci pret 
tiesnešiem, otrs dot iespēju praktizēties starptautiskā līmenī. Tur jāstrādā gan valdei, gan 
ikvienam.
S.Avota – ieteikums, lai galvenais tiesnesis savlaicīgi (2 dienu laikā) publicē rezultātus 
LRF mājas lapā.

Jaunatnes komisija Māris Šmits:
Maz ir klubu, kas regbija lietas dara labi. Uzņēmos vadīt Jaunatnes komisiju. Īpašs paldies 
Elejas, Mītavas un Livonias klubiem. Ja skatās uz šiem 3 gadiem, tad lēnām augam, jo 
2013.g. mums bija 17 komandas, 2014.g. – 20 komandas, 2014 – 24 komandas. 
Problēmas ir ar U-17 grupu, jo no U-15, kur spēlē 10 cilvēki uz laukuma, uz U-17 grupu, 
kur jāspēlē 15 cilvēkiem, neatnāk pietiekoši daudz spēlētāju. Tāpēc šogad plānots pielikt 
U-18 spēlētājus šai grupai. Citādi, bez sacensībām, kad jauniešiem jābrauc uz U-18 
izlases spēlēm, dažs nezin pozīcijas. Uztaisīju filmu priekš vecākiem, tagad jāvienojas, 
kurās TV programmās rādīt, lai veicinātu popularitāti un vecākiem noņemtu to stereotipu, 
ka regbijs ir rupjš sporta veids. Šogad apģērbsimies skaistāk, lai var sarunāt nozīmīgākās 
spēles translēt internetā – arī U-11, U-13, U-15 grupu.
M.Ozols – pirmo reizi dzirdu par jaunatnes komisiju. Kāpēc nekur nav redzams?
M.Šmits sola iedot savu e-pastu un telefonu, tad varēs noskaidrot tuvāk.
A.Krūmiņš – kāpēc U-17 grupai bija tikai viens R7 turnīrs un pludmales regbija turnīrs?
M.Šmits – šogad izskatās cerīgāk - plānotas 4 reizes.
A.Pilenieks – 2.līgu var papildināt ar U-17, U-18, U-19 un U-20, lai puišiem ir spēles.
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Sacensību organizācijas komisija Māris Robežnieks:
Ar pāgājušo gadu uzņēmos vadīt šo komisiju. Nebija viegli. Galvenais mērķis ir organizēt 
visas pieaugušo sacensības. Mani palīgi bija galvenais tiesnesi R15 Raimonds Priednieks, 
galvenais tiesnesis LČR7 un LKR7 Māris Šmits, Arvis Pilenieks R7 1.līga. Šogad R15 un 
LK R15 galvenais tiesnesis ir Igors Buceņins.
Sāpīgs jautājums - kā sabalansēt klubu un izlašu intereses.
Mēģināju sarīkot ziemas turnīru, bet nebija atsaucības.
S.Palatkins – ja savlaicīgi zinās precīzu laiku, būs atsaucības, ja nekonkrēti, tad nebūs.

Pludmales regbijs Normunds Bondars:
Ir notikuši visu vecuma grupu un meiteņu pludmales regbija turnīri. Ir novadīts R15 
sievietēm. Nedaudz pajuka šogad veterānu regbijs. Šogad būs atklātais čempionāts, 
brauks no Maskavas, vajadzētu LRF valdei lemt par Eiropas čempionātu pludmales 
regbijā, 2017. Sočos notiks pludmales sporta spēļu olimpiāde. Jāpiesakās ar U-19.

Sieviešu regbijs Dins Sirsniņš:
Svarīgākais ir EČ R7 sievietēm. Nav viegla grupa - Bulgārija, Izraēla, Slovēnija. 
4.07. pie mums brauc Amsterdamas komanda spēlēt R15.
Arī Gdaņska pieteikusies - tikai jāvienojas par datumu.

S.Avota – kāds vecums startē olimpiādē
M.Šmits – 1997-1998 un 5 spēlētāji 1999

Disciplinārā komisija Aigars Ameters:
Lūgums ievērot nolikumus, lai darbs veiktos vieglāk, kvalitatīvāk un ātrāk.
Atgādina, ka visa pamatā ir spēlētāju piederība klubam un licencē spēlētāju tas klubs, pie 
kura viņš pieder (kur pēdējo reizi ir spēlējis), ja netiek noformēta pāreja. 
DK strādājam trīs cilvēki Vigo Vladavs, Staņislavs Palatkins un Aigars Ameters.
S.Avota – lūdzu ieviest soda sankcijas par pārkāpumiem, ja neievēro nolikumu. 
Ieorsinājums - ja tikko cilvēks pienācis klāt jauniešu komandā, drīkst ar pasi startēt un pēc 
tam nokārtot licences jautājumu.
A. Ameters – drīkst, bet nevar būt tā, ka visa komanda spēlē bez licencēm, ar pasēm.
O.Voroņins- DK ir izstrādāta dokumentu mape par sodiem un citiem jautājumiem. Nedēļas 
laikā būs iesniegti.
M.Šmits – Nepieciešams, lai LRF mājas lapā redzu spēlētāju sarkastus un bildes.
R.Priednieks – vajadzētu ieviest elektroniskās licences

Treneru komisija Kristaps Staņa:
Lai cik tas dīvaini nebūtu, bet mums visā regbija saimē ir licencēts tikai viens treneris, tas 
ir Uldis Bautris.
Esmu koordinators programmai Get Into Rugby. Latvijā tika novadīts viens seminārs -
2014.g. pavasarī. Šogad kopā ar Aivaru Pilenieku bijām uz Get Into Rugby semināru 
Polijā. Esmu palīdzējis U-20, U-18 izlašu sagatavošanas posmā. 
Par treneru darbu izvērtēšanu - izņemot Uldi Bautri neviens nevar analizēt trenera darbu 
izlasē. Tāpēc treneru komisijas darbībai neredzu jēgu, jālikvidē. 
GIRas ieviešana Latvijā –bija viens seminārs Preiļos, jo viņi paši uzrunāja. Nākošā gadā 
tur varētu izveidoties komanda.

Preses sekretārs Valters Nikans:
Mans uzdevums ir būt saiknei starp LRF un presi. Ja nav laikā nonākuši rezultāti mājas 
lapā, tad mēs ar Kārli Sarkanu neesam nostrādājuši. Vairāk sastrādāsimies. Paldies 
J.Erenbergam par aktīvu darbu DELFOS, kur nonāk informācija par regbiju. Ar sporta 
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centru sadarbība ir vairāk par spēļu translāciju, nevis raksti, jo tur nav tāds cilvēks, kam 
būtu aicinājums rakstīt par regbiju. 
Lūgums par izmaiņām sacensību kalendārā paziņot savlaicīgi, jo savādāk nevar pieskaņot 
TV un es palieku dumjā situācijā. LRF mājas lapā es lieku rakstus, Kārlis rezultātus.
O.Voroņins – arī šajā jomā tiek strādāts, lai ātrāk ir redzami rezultāti.

11. Revīzijas komisija Māris Kukainis
Redzēju dokumentus gan pārņemot no iepriekšējās valdes, gan tagad - ir jūtama atšķirība. 
Visi dokumenti ir kārtībā, ir paraksti, viss ir caurskatāms. LRF bija uz maksātnespējas 
robežas, bet tagad tā nav. Ja kāds ļaunprātīgi gribētu iegāzt, tad tas viņam neizdotos.

12. Budžeta atskaite par 2014.gadu
Aivars Pilenieks iepazīstina biedrus ar ieņēmumu un izdevumu atšifrējumu pa LRF 
darbības virzieniem. Bilance tiks apstiprināta līdz 31.martam. Ļoti daudz naudas paņem U-
18 izlase, ja 2014.g. paveicās un bija Ungārijā un varēja aizbraukt ar autobusu, tad šogad 
būs divreiz lielāki izdevumi, jo sacensības ir Tulūzā un jālido ar lidmašīnu.

13. Budžeta plāns 2015 gadam
Budžeta apjoms un sadalījums plānots līdzīgs kā 2014.gadā.

14.LRF 2015.gada pasākuma plāna apstiprināšana:
LRF Aktivitāšu plāns 2015. gadam

1. Sacensību projekts, klubu sapulce dec.- feb.
2. Baltijas klubu sapulce - BRCU 7.02. Rīga
3. IRB Latvijas treneru kursi, John Voss RFU, par datumu jāvienojas
4. LRF Komisiju sapulces februāris-marts
5. GIR sanāksme Gdaņskā 27.-28.02
6. GIR programmas sākums Latvijā 13.03, Preiļi
7. Uzsākt U18 izlases treniņus, XV 14.03
8. Latvijas tiesnešu apmācības kursi, komisijas februāris-marts
9. Jūrmalas SC ziemas kausa R7 (jauniešiem U16/20) 07.03
10. Uzsākt U19 izlases treniņus, 7’s Aprīlis
11. Izlases 7 treniņnometne vai turnīrs marts
12. Izlases XV treniņnometne marts
13. Eiropas Čempionāts U18, jaunieši C gr.     26.03-6.04. Tulūza
14. LRF kongress 28.marts, Rīga
15. Augstskolu kauss 29.marts
16. Prezidents kauss XV 3.aprīlis
17. Prezidenta kauss XV 4.04
18. LRF sacensību sākums 4.04.

a. Latvijas Kauss XV aprīlis-augusts
b. Latvijas Čempionāts XV aprīlis-novembris
c. Latvijas Kauss-7(vīrieši) 9.05.
d. Latvijas Čempionāts-7 (vīrieši) trīs posmi jūlijs 
e. Latvijas atklātais Kauss-7 (sievietes) 18.04.
f. Latvijas Čempionāts-7 (sievietes) četri posmi maijs-septembris 
g. U20 Latvijas Čempionāts XV maijs-novembris
h. U17 Latvijas Čempionāts XV maijs-novembris
i. U11, U13, U15 Latvijas Čempionāti maijs-novembris
j. U19 Latvijas Čempionāts-7 (juniori) pavasaris.
k. U17 Latvijas Čempionāts-7 (jaunieši, kadeti) rudens
l. U18 Latvijas Čempionāts 7 (jaunietes) maijs-septembris

19. AER FIRA, ĢS un TD sapulce 20.-23.04, Prāga
20. Eiropas Čempionāts U19, 7’s 23-25.04. Francija
21. Eiropas Čempionāts XV, Lietuva-Latvija 25.04. Lietuva
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22. Eiropas Čempionāts XV, Latvija-Andora 2.05. Latvija
23. Pārbaudes turnīrs Latvija 7 izlase  
24. Arnolda Spādes -7 turnīrs 1.05 Baldone
25. Eiropas studentu čempionāts SELL -7 30. maijs, Lietuva
26. Eiropas klubu čempionāts Trophy 7s 30-31.maijs, Maskava
27. Cross Border competitions/Baltijas čempionāts jūnijs-novembris
28. Eiropas Čempionāts 7s , B gr.(sievietes) 20-21.jūnijs, Horvātija
29. Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 3.-4.jūlijs, Vaidava
30. Eiropas Čempionāts 7s (vīrieši) 6.-7.06. Ungārija
31. Eiropas Čempionāts 7s (vīrieši) 20.-21.06., Polija
32. Rīgas Domes kauss -7 Rīga
33. Pludmales regbijs U18 (jaunietes) 11.07 Jūrmala
34. Latvijas Pludmales čempionāts (veterāni) jūlijs 29.06. Dubulti, Jūrmala
35. Rugby Europe kongress 24-25.07, Anglija 
36. LRF Komisiju sapulces Jūlijs
37. Rīgas reģiona čempionāts 10’s Upesciems 8. augusts
38. Latvijas čempionāts Pludmales regbijs (vīrieši) jūlijs, augusts 
39. Pludmales regbijs (sievietēm) jūlijs, augusts
40. Eiropas turnīrs sievietes XV 01.-03.08, Latvija
41. U20 izlases XV treniņnometne augusts
42. U20 Eiropas čempionāts 21.-30.08, Čehija
43. U25 Baltijas čempionāts -7 augusts
44. RWC 18.09 – 31.10
45. Eiropas Čempionāts XV, Latvija-Ungārija 31.10. Rīga
46. Eiropas Čempionāts XV, Kipra - Latvija 7.11. Kipra
47. Latvijas Universiāde-7 1.11.
48. U18 Rīgas čempionāts -7
49. Sezonas rezultāti, komisiju atskaites 21.11.
50. Rugby Europe asambleja Parīze decembris, Francija
51. Sezonās noslēgums pasākums, apbalvošana decembris

Apstiprināt LRF aktivitāšu pl;anu 2015.gadam.
Balsoja par: 18, pret: 0, atturas: 0

15. Dažādi jautājumi:
15.1. Vilmārs Sokolovs ziņo, ka SK ”Vangaži” ir iesākts maksātnespējas process un 
neviens nevar neko parakstīt jau no 28.februāra.

Priekšlikums izslēgt SK ”Vangaži” no biedru saraksta
Balsoja par: 15, pret: 1, atturas: 1

Vilmārs Sokolovs, kā pilnvarotais SK ”Vangaži” pārstāvis iesniedz lūgumu uzņemt SK 
„Valli” kā pilntiesīgu biedru.
Klubs jau vairākus gadus ir asociētais biedrs, šajā gadā LČ nestartēs, bet lauku novados 
varētu ieviest Tag regbiju.
K.Staņa – vai ir mērķis startēt LRF rīkotajās sacensībās? Vai klubs domāts projekta 
attīstībai?
V.Sokolovs – redzēs kā ies ar projektu, ja kādreiz izveidosies komanda, startēs.
M. Ozols – man bija gadu jāstartē sacensībās, lai varētu kļūt par pilntiesīgu biedru.

Priekšlikums uzņemt SK ”Valle” par pilntiesīgu biedru
Balsoja par: 0, pret:11, atturas: 7
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15.2. Vigo Valdavs  - vai šodien nav laiks iziet cauri visiem klubiem kas ko dara. Katrs 
klubs atskaitītos, kas peveikts līdz šim un kādi ir nākotnes plāni.

Biedri piekrīt un karts īsumā atskaitās par paveikto un nākotnes plāniem.

Priekšlikums uzdot Tehniskajam direktoram izveidot darba grupu, kas izstrādātu LRF 
attīstības programmu un prezentētu valdei.

Balsoja par: 17, pret:0, atturas: 1

15.3. Aivars Pilenieks – iepriekšējā kongresā tika uzdots sagatavot priekšlikums valdes 
paplašināšanai – atjaunot to 7 locekļu sastāvā, kā bija iepriekš.

Balsojums par Aivara Pilenieka priekšlikumu
Balsoja par: 10, pret:7, atturas: 1

M.Šmits – varbūt piedāvāt mainīt valdes veidošanas modeli: 3+3+1 (prezidents + 2 viņa 
izvēlēti valdes locekļi un 3 ko izvirza biedri)
A.Spāde – Neuzskatu, ka katru gadu jāpārbalso valde?
R.Priednieks – lai valde turpina strādāt, labo savas kļūdas un ievieš jaunākās tehnoloģijas.

Kongresā nolēma sasaukt atkārtotu kongresu 26.04.2014, neizsūtot ierakstītas 
vēstules, jo klubu pārstāvji bija uz vietas.

Iekļaut nākamā kongresa dienaskārtībā punkus:
-Budžeta atskaite par 2014.gadu; 
-Budžeta plāns 2015.gadam; 
-Pasākuma plāns 2015.gadam;
-Prezidenta piedāvājums attiecībā uz papildināto valdes sastāvu;
-Biedru statusa maiņa, jaunu biedru uzņemšana.

Sapulces vadītājs                 _______________                 /Aigars Ameters/                      
                                                   paraksts                                  

Protokolists                         _______________                   /Dace Ametere/                      
                                                   paraksts                                  


