
 
Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 

 
 

LRF Valdes sēde 
Protokols Nr. 2023/1-1 
 

Norises vieta un laiks: Zoom platforma, 24.01.2023, plkst. 09.00 
Vārds, Uzvārds  Amats 

Kārlis Vents (KV) 
Zane Sirsniņa–Kukaine (ZSK) 
Andrejs Šilinskis (AŠ) 
Kārlis Sarkans 
Toms Ābele 
Krtistaps Staņa 
  

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+  

Prezidents 
Valdes loceklis 
Valdes loceklis 
 
Ģenerālsekretāra p.i. 
RK Fēnikss / Latvijas izlases treneris  

 
Dienaskārtība: 

1. Iesniegumi, vēstules, līgumi; 
2. Latvijas Nacionālās izlases; 
3. Sacensības; 
4. Dažādi; 

 
Izskatāmie jautājumi: 
 

1. Iesniegumi un līgumu izpilde 2022.gadā (IZM, LSFP, LOK, LKSSA, RD IKSD). 
 
KV ziņo, ka nav saņemts neviens iesniegums LRF valdei. 
 
KV aicina AŠ ziņot LRF valdei par situāciju ar LRF sadarbības līgumiem, kuru ietvaros saņemta valsts dotācija 
2022.gadā. 
 

1.1. AŠ informē par to, ka ir iesniegta precizētā saturiskā atskaite, finanšu dokumenti un finansējuma 
izlietojuma grafiks, saņemts RD IKSD finansējums (30% no līguma) par Latvijas Kausa U10/U12/U14 
vecuma grupās organizēšanu. Finansējums izlietots atbilstoši tāmei un saņemtajiem pakalpojumiem. 

 
1.2. AŠ informē, ka decembrī ir veikti grozījumi LSFP tāmē atbilstoši izlietotajiem līdzekļiem, finansējums 

izlietos atbilstoši līguma mērķim un finansējums apgūts pilnā apjomā. 
 

1.3. Attiecībā uz LKSSA līguma izpildi saņemta LKSSA vēstule par 2013,02 EUR neatbilstoši izlietotu valsts 
budžeta līdzekļu izlietojumu 2017.gadā. Pārbaudot grāmatvedības dokumentus, konstatēts, ka LRF nav 
savlaicīgi un korekti iesniegusi atskaites par konkrēto saņemto finansējumu un, pamatojoties uz 
grāmatvedības dokumentiem un noslēgto līgumu, finansējums ir jāatmaksā Valsts kases kontā. Maksājums 
ir veikts no LRF līdzekļiem. Attiecībā uz 2022.gada piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem tie izlietoti 
atbilstoši līguma mērķim un saskaņā ar tāmi un tāmes grozījumiem. Līdzekļi izlietoti pilnā apjomā. 

 
1.4. 2022.gada 27.oktobrī tika noslēgts līgums starp LRF un LOK par sporta inventāra (regbija bumbas, 

izmērs 3 un 4) iegādi projektam “Sporto Visa Klase”, par kopējo summu EUR 2580,00 (divi tūkstoši pieci 
simti astoņdesmit euro un 00 centi). Finansējums izlietots atbilstoši līguma nosacījumiem pilnā apjomā. 
Finanšu atskaites iesniegtas LOK. Piegādātājs preci piegādās 2023.gada 27.janvārī.  

 
1.5. KV informē par līguma un visu citu iepriekšējo saistību izpildi kādas LRF uzņēmusies pret IZM sarunu gaitu 

un jautājumu risināšanu, lai saņemtu 2022.gada finansējumu pilnā apjomā. Notikušas vairākas darba 
grupu tikšanās ar IZM amatpersonām (E.Severs, I.Agleniece, K.Rudzīte), kā arī notikusi operatīvā 
komunikācija par LRF saistību izpildi par 2018, 2019 un 2021.gadiem.  

 
2022.gada decembra mēneša beigās ir sagatavota un nosūtīta vēstule IZM par LRF saistībām un to izpildes 
termiņiem. IZM sniedzis atbild, ka saistību apjoms tiks precizēts IZM komisijā un apstiprina, ka saistību izpildes 
terimiņš ir noteikts 2023.gada 31.marts. 
 
IZM norādīta, ka jautājumi par ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammu ietvaros 
piešķirto valsts budžeta dotāciju atlikumiem uz 2022. gada 31. decembri un piešķirto valsts budžeta dotāciju 
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izdevumu attiecināšanu pārskata periodā tiks skatīti Komisijas sporta budžeta atlikumu izvērtēšanai tuvākajā sēdē, 
kas plānota 2023. gada sākumā. 
 
KV norāda, ka tikai pēc attiecīgās komisijas lēmuma būs zināms cik liela summa LRF ir jāatmaksā valsts budžetā, 
bet ir iesniegti paskaidrojumi.    
 
Tāpat saņemts apstiprinājums no IZM par 2022.gada finansējuma ieskaitīšanu LRF Valsts kases kontā. Tāmes 
grozījumi ar IZM Valsts sekretāru saskaņoti. Atbilstoši līgumam valsts budžeta līdzekļi jāizlieto līdz 31.12.2022.  
 
AŠ informē, ka tāmes grozījumi ir konkrēti sadalīti pa kodiem un pozīcijām, lai maksimāli atbilstoši finansējuma 
apmēram norēķinātos ar visiem LRF piegādātājiem, kuriem neapmaksāto saistību termiņi ir jau ilgāki par 3 
mēnešiem. Ar visiem norēķināties neizdosies, bet 80% saistību būs izpildītas, tiem, kuriem esam parādā ir informēti 
par situāciju un izturas ar sapratni. Finansējums saņemts pilnā apjomā un izlietots atbilstoši līguma nosacījumiem un 
tāmei. 
 
AŠ norāda, ka situācija nav vienkārša arī tagad, bet var teikt ir izdevies panāk neiespējamo. Piešķirtā finansējuma 
izlietošana atbilstoši līgumu prasībām un tāmēm, kā arī savlaicīgu un plānotu izmaiņu veikšana uzskatāma par LRF 
prioritāti. 
 
Pieņemtie lēmumi: 
LRF valde pieņem zināšanai.          
 

2. Latvijas Nacionālās izlases. 
 

2.1.  KV norāda, ka ņemot vērtā to, ka 2022.gada rudens ciklā Latvijas Nacionālā izlase regbijā 15 
nenospēlēja nevienu spēli tagad pavasarī ir paredzēts aizvadīt trīs spēles.  

 
Rudens ciklā (sezona 2022/2023) par Nacionālās izlases treneri apstiprināts Kristaps Staņa un trenera palīgiem 
Viktors Silvoniks un Mārtiņš Straume. Pēc rudens cikla Mārtiņš Straume atteicās no trenera palīga darba. KV norāda, 
ka ir panākta vienošanās ar Tomasu Deivdsonu un Jean Baptiste Burzulier piesaistīšanu kā izlases konsultantiem.   
 
Kristaps Staņa prezentē izlases sagatavošanās plānu. Informē, ka jau notikusi gan treneru un konsultantu darba 
sapulce, gan tikšanās ar izlases vadošajiem spēlētājiem. 
 
KV aicina balsot par Latvijas Nacionālās regbijs 15 izlases sagatavošanās plāna apstiprināšanu. 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   
 
Lēmums:  
Apstiprināt Latvijas Nacionālās regbija 15 izlases sagatavošanās un spēļu plānu. Sagatavošanos atbilstoši plānam 
uzsākt 2023.gada 10.februārī.  
 

2.2. KV norāda, ka saistībā ar Latvijas Nacionālās regbija 7 galvenā trenera amatu ir jāapzina pretendenti 
un par jāinformē publiski.  

Ir veiktas pārrunas ar dažiem potenciālajiem kandidātiem, bet lai atrastu labāko un piemērotāko speciālistu ir 
jārīko atklāts konkurss.   
KV aicina balsot par atklāta konkursa noteikšanu uz Latvijas Nacionālās regbija 7 izlases galvenā trenera amatu. 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x    PAR 3 
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ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS 0 
  
Lēmums:  
Izsludināt konkursu uz Latvijas Nacionālās regbija 7 izlases galvenā trenera amatu. 
Uzdot Kārlim Ventam un Tomam Ābelem sagatavot amata apraktus un atlases kritērijus un publicēt paziņojumu.  
 

2.3.  U18 zēnu un meiteņu izlases. 
KV aicina turpināt sadarbību ar U18 zēnu izlases treneri Elmāru Šefanovski. 
Eiropas čempionāts U18 zēniem norisināsies 21.-23.jūlijam. 
 
Balsojums:    

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x    PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS 0 
 
Lēmums: 
Turpināt sadarbību ar Elmāru Šefanovski U18 kā zēnu izlases galveno treneri. 
Uzdot Elmāram Šefanovskim sagatavot un prezentēt U18 izlases sagatavošanās plānu marta mēneša valdes 
sēdē. 
 

2.4. ZSK informē, ka nevar nokomplektēt U18 meiteņu izlasi Eiropas čempionātam. Ir bijušas vairākas sapulces 
ar kandidātēm, bet atsaucība un interese  ir ļoti minimāla un meiteņu gan fiziskais, gan tehniskais līmenis 
neatbilst Eiropas čempionātam. Ir pieredze no 2022.gada sacensībās un U18 meiteņu izlases trenera 
Kristapa Hovarta ziņojums, kurā norādīts, ka nav ieteicams piedalīties šāda līmeņa sacensībās, ja 
meitenes tam nav sagatavotas.    

 
KV aicina balsot par U18 meiteņu izlase atsaukšanu no Eiropas čempionāta Trophy divīzijas sacensībām.  
 
Balsojums:    

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x    PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS 0 
 
Lēmums:  
Atsaukt U18 meiteņu Nacionālās regbijs 7 izlases Eiropas čempionāta sacensībām.  
KV informēt Eiropas Regbija federāciju par pieņemto lēmumu. 

 
3. Latvijas sacensības 2023.gada sezonai. 

KV informē, ka ir aizvadītas jau pirmās informatīvās sapulces gan SOK sapulces (15.01.), gan BJSK sapulces 
(21.01.) . Ir sagatavoti priekšlikumi sacensību kalendāram.  
 
SOK un BJSK tiks runāts un meklēti cilvēku, kuri gatavi uzņemties konkrēto sacensību galveno tiesnešu pienākumus. 
 
KV informē, ka plānā ir veidot Baltijas Regbija Čempionātu, kurā piedalītos 4 komandas no Latvijas un 4 
komandas no Lietuvas, kas pēc spēka būtu vienu līmeni zem Lietuvas Top Lygas.   
 
25.01.2023 Ieplānota tikšanās ar Lietuvas Regbija federācijas vadību par sacensību kalendāru saskaņošanu un 
Baltijas Regbija čempionāta projektu. 
 
LRF valde pieņem zināšanai      



 
Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 

 
 

 
4. Dažādi. 
4.1. KV norāda, ka ir bijusi tikšanās ar Rhino East Europe IK pārstāvi Vilmāru Sokolovu par LRF depozīta 

atmaksu (10 000 EUR), kas pārskaitīta 2018.gadā. 
   

KV norāda, ka LRF līgumu ar Rhino East Europe IK uzskata par spēkā neesošu un tas nav nevienai no pusēm juridiski 
saistošs. 
 
KV norāda, ka ir saņēmis no Rhino East Europe IK trīs pavadzīmes par piegādāto preci, kuras saistītas ar Latvijas 
vīriešu regbija izlasi (pludmales turnīrs Maskavā) un Latvijas sieviešu regbija izlasi (pārbaudes spēles Dņeprā) un 
brīvā laika kapučjakas ar Latvijas simboliku par kopējo summu 7499,35 (septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit 
deviņi euro un 35 centi).  
 
KV norāda, ka būtu korekti, ja LRF izpildītu konkrētās saistības, ja attiecīgā forma ir saņemta un izlases ir 
piedalījušās ar to oficiālās sacensībās.  
 
ZSK apstiprina, ka gan Maskavas turnīrā vīriešu izlase, gan turnīrā Dņeprā Sieviešu izlase startēja Rhino firmas 
formas tērpos. 
  
AŠ norāda, ka nepieciešams saņemt no Rhino East Europe IK oficiālas pavadzīmes un tās iegrāmatot, lai pēc tam 
veiktu savstarpējo norēķinu ieskaiti no summas, ko LRF ir iemaksājis kā avansu (depozītu). 
Pēc savstarpējo norēķinu veikšanas Rhino East Europe IK ir jāatmaksā LRF norēķinu kontā starpība, kas šobrīd ir 
EUR 2500,65 (divi tūkstoši pieci simti un 65 centi). 
   

4.2. Rugby Europe gada kongress. 
KV ziņo par to, ka no 2022.gada 23-27.novembrim bija devies kopā ar LRF viceprezidenti Zani Sirsniņu-Kukaini 
uz Eiropas Regbija federācijas konferenci Parīzē (Francija). 
 
KV konferences ietvaros uzstājās ar prezentāciju par “Cross-boared activities”. Saņemts labs novērtējums par 
konkrētā projekta realizāciju. Līdz 2023.gada 31.jūlijam jāpiesakās jauniem projektiem, kurus realizēt laika 
posmā no 2023.gada no augusta līdz 2024.gada aprīļa mēnesim. 
 
ZSK ziņo, par to, ka konferences laikā nodibināti labi kontakti ar sekojošām federācijām ar ideju par turpmāko 
sadarbību – SRU (Skotija), IRU (Īrija), GRU (Gruzija), PRF (Polija), IRF (Izraēla). Tika apspriesti arī darba jautājumi 
un kopīgie plāni ar Lietuvas un Igaunijas regbija federāciju vadītājiem: Irmantas Kukulskis (Lietuvas regbija 
federācijas prezidents), Austėja Minkevičiūtė (Lietuvas regbija ģenerālsekretāre), Graham Smith (Igaunijas regbija 
federācijas sporta nodaļas direktors) un Paul Davidson (Igaunijas federācijas ģenerālsekretārs).   
 
KV ziņo, ka 2023.gadā U18 Eiropas čempionāts Trophy regbijā 7 zēniem un meitenēm nenotiks Latvijā, bet gan 
Polijā (Zabki). Par iemeslu kādēļ netika izvēlēta Latvija tiek minētas problēmas 2022.gada čempionāta organizācijā 
(viesnīcu kvalitāte un ēdināšana – Tomo Hotel), savlaicīga pirmsturnīra komunikācija ar dalībvalstīm. 
 
AŠ komentē, ka no vienas puses tas, ka šāds turnīrs nenotiks Latvijā ir slikti, jo mums tad par vienu starptautisko 
sacensību ir mazāk, bet apzinoties šī brīža reālo situāciju, tad no sākuma mums ir jāsakārto sava iekšējā saimniecība 
un tad pēc gada vai diviem varam pienācīgi sagatavoties un būt gataviem uzņemt augstā līmenī Eiropas sacensības 
un organizēt starptautiskus turnīrus. Šobrīd, ne LRF finanses, ne cilvēka resursi nav tādā apjomā, lai noorganizētu 
laba līmeņa starptautisku turnīru un saņemtu arī labas atsauksmes. Sacensības Polijā ir izcils variants – tuvu, ērti, 
izdevīgi. 
 
KV ziņo, ka Rugby Europe ir piešķīrusi SUDRABA MEDAĻU (Goda apbalvojums) Latvijas Regbija federācijas tās 
pirmajam prezidentam Andrim Ozolam, par mūža ieguldījumu regbijā. Šī ir pirmā medaļa/apbalvojums, ko jebkad 
saņēmis kāds no Latvijas. ZELTA MEDAĻU saņēma Ukrainas Regbija federācija. 
 
ZSK medaļa Andrim Ozolam pasniegta Latvijas Regbija gada sezonas noslēguma ceremonijā. 
 
KV norāda, ka dalība konferencē vērtējama ļoti pozitīva, jo kā jaunajai LRF vadībai mums bija un ir svarīgi parādīt 
sevi Eiropas regbija kontekstā, kā arī redzēt ko un kā dara citi, kādas ir attīstības tendences un ar kādām problēmām 
saskaras citas federācijas un kā tās tiek risinātas. 
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4.3. LRF 2022.gada sezonas noslēguma ceremonija. 

KV informē, ka ceremonija notika 2022.gada 7.decembrī viesnīcā “Riverside” (Mogotel viesnīcu grupa). Apbalvotas 
visas komandas, visās vecuma grupās un pasniegti arī individuālie apbalvojumi gan par sportiskiem sasniegumiem, 
gan arī LRF pateicības balvas un goda raksti par ieguldījumu Latvijas regbijā. 
 
Par Latvijas gada regbistiem nosaukti: Miķelis Jurevičs (RFC Livonia) un Sandra Lihovida (RK Selēna). 
 
KV aicina balsot par biļešu piešķiršanu gada labākajiem spēlētājiem uz vienu no pasaules regbija sporta 
notikumiem: Miķelim Jurevičam 2 biļetes uz Pasaules Kausu regbijā 2023 (Framcija) un Sandrai Lihovidai 2 biļetes 
uz vienu no HSBC posmies Eiropā regbijā 7.  
 
Balsojums:  

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   
KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
Lēmums: 
No LRF budžeta līdzekļiem apmaksāt divas biļetes uz Pasaules Kausu regbijā (Miķelis Jurevičs) un divas biļetes uz 
HSBC Pasaules sēriju regbijā 7 (Sandrai Lihovidai). 
 
KV saskaņot to ar Miķeli Jureviču un Sandru Lihovidu, kādām spēlēm viņi vēlētos doties un kuros datumos. 
 

4.4. LRF komisijas 
KV izvirza priekšlikumu balsot par sekojošu LRF komisiju struktūru: 
2.4.1. Sacensību Organizācijas Komisija (SOK); 
2.4.2. Disciplinārā komisija (DK); 
2.4.3. Bērnu un Jauniešu sporta komisija (BJSK); 
2.4.4. Sieviešu Regbija komisija (SRK); 
2.4.4. Tiesnešu komisija (TK); 
2.4.5. Treneru un Izglītības komisija (TIK); 
2.4.6. Revīzijas komisija (RK); 
2.4.7. Regbija Attīstības komisija (RAK). 
 
KV norāda, ka divu nedēļu laikā jāsagatavo komisiju nolikumu un jānosaka pamatuzdevumi. 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   
 
Lēmums:  
Apstiprināta LRF komisiju struktūra - Sacensību Organizācijas Komisija (SOK), Disciplinārā komisija (DK), Bērnu un 
Jauniešu sporta komisija (BJSK), Sieviešu Regbija komisija (SRK), Tiesnešu komisija (TK), Treneru un Izglītības 
komisija (TIK), Revīzijas komisija (RK), Regbija Attīstības komisija (RAK). 
 

4.5. KV aicina balsot par komisiju vadītājiem. Ar komisiju vadītāju kandidātiem pirms tam veiktas pārrunas, kā 
arī ņemta vērā konkrēto kandidātu darba pieredze konkrētajā jomā un paveiktais regbijā. 

 
SOK vadītājs: E.Cīrulis 
DK vadītājs: Kārlis Sarkans 
BJSK vadītājs: Elmārs Šefanovskis 
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SRK vadītāja: Lāsma Kronberga 
TK vadītājs: Vadims Galajevs 
TIK vadītājs: Kristaps Staņa 
RK vadītājs: Sandis Putniņš 
RAK nav vadītāja kandidāta. 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   
 
AŠ norāda, ka nepieciešams publicēt paziņojumu par kandidātu pieteikšanos uz Regbija Attīstības komisijas 
vadītāja amatu. 
 
Lēmums:  
Par LRF komisiju vadītājiem apstiprināt: Edgars Cīrulis (SOK), Kārlis Sarkans (DK), Elmārs Šefanovskis (BJSK), 
Lāsma Kronberga (SRK), Vadims Galajevs (TK), Kristaps Staņa (TIK).  
 
*Sandis Putniņš (RK) apstiprināts par vadītāju saskaņā ar LRF Biedru kopsapulces lēmumu.      
          

4.6. Pasaules Kausa biļešu pieteikumi un sadales kritēriji 
 
KV informē, ka tika publiski izsludināta pieteikšanās Pasaules kausa biļetēm. Latvijas Regbijas federācija 
parakstījusi līgums ar Pasaules Kausa regbija organizatoriem. Saskaņā ar līgumu federācijai ir iespēja pieteikties, 
bet nav garantētas, 8 biļetes uz katru Pasaules kausa spēli (kopumā 384 biļetes).  
Kopumā saņemti 45 pieteikumi ar kopējo pieprasījumu 229 biļetes dažādās cenu kategorijās. 
 
AŠ informē, ka izskatot visus pieteikumus ir ierosinājums noteikt sekojošus kritērijus divos posmos: 
 
Posms nr.1 (noteikt pieteicēja iesaisti Latvijas regbija dzīvē) 

1. Aktīva dalība Latvijas regbija sporta dzīvē (klubu vadītāji, treneri, izlases spēlētāji, izlašu personāls, 
tiesneši, komisāri, u.c.); 

2. Ar Latvijas regbiju saistīta, bet ne aktīva dalība regbija sporta dzīvē (bijušie spēlētāji, bijušie funkcionāri, 
žurnālisti, sportistu vecāki vai radinieki u.c.); 

3. Citi (jebkura cita persona, kura nekvalificējas pirmajām divām kategorijām). 
 

Ņemot vērā, ka uz katru spēli ir ierobežots biļešu skaits, tad sadales princips ir sekojošs: 
 
Posms nr.2 
1.Ja uz attiecīgu spēli pieteicies tikai viens no prioritārās grupas, tad tai ir pieejams maksimālais biļešu skaits 8. Ja 
pieteikušies 2 no prioritārās grupas tad maksimālais biļešu skaits vienam ir 4, ja pieteikušies 3, tad 3, ja 4, tad 2, 
ja 5, tad 1 biļete un 3 atlikušās biļetes valde piešķir pēc saviem ieskatiem. 
 
2.Gadījumā, ja pēc prioritārās grupas pieteikumiem ir biļešu atlikums, tad tās tiek sadalītas starp otrās prioritātes 
personu pieteikumiem, ievērojot iepriekš noteikto principu pēc kopējā pieteikuma skaita.  
 
3.Ja pēc pirmo divu prioritāro grupu pieteikumiem ir biļešu atlikums, tad tās tiek sadalītas trešajai pieteikumu 
grupai, ievērojot iepriekš noteikto principu pēc kopējā pieteikuma skaita. 
 
KV ierosina noteikt 10% komisijas maksu no katras biļetes, kuru izlietot bērnu un jauniešu sacensību popularizēšanai 
un organizēšanai.    
KV aicina balsot par iepriekš minēto kritēriju priekšlikumu un komisijas maksas apmēru. 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   



 
Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 

 
 

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 
ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS   

 
Lēmums: 
Noteikt “divu posmu” biļešu sadales kritēriju mehānismu un 10% komisijas maksu no biļetes nomināla. 
 
Uzdod KV veikt biļešu sadali atbilstoši apstiprinātajai kārtībai un paziņot pieteicējiem par rezultātiem. Veikt biļešu 
rezervāciju TicketPortal 31.01.2023, kad tiks atvērta pieteikumu iesniegšana.  
 

4.7 Regbija meistarības dienas organizēšana. 
 
ZSK izsaka priekšlikumu organizēt “Meistarības diena” pasākumu zēniem un meitenēm. Paredzētie datumi ir U12 
(18.februārī) un U14 (4.martā). Pasākuma norises vieta Rimi Olimpiskais centrs. 
AŠ norāda, ka pirms pasākuma nepieciešams saskaņot visas plānotās izmaksas. 
KV norāda, ka nepieciešams piesaistīt izlašu trenerus un izlašu spēlētājus. 
TĀ norāda, ka būtu vēlams bērniem pasniegt piemiņas balvas par dalību. T-krekliņš ir laba piemiņas balva šajā 
vecumā. 
KV aicina balsot par “Meistarības dienas” pasākuma organizēšanu. 
 
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS  
 
Lēmums:  
Organizēt “Meistarības dienu” RIMI Olimpiskajā centrā 18.februārī un 4.martā. Klubu treneri nosaka savu klubu 
labākos spēlētājus dalībai.  
     
 

4.8. Vienošanās ar IU “Zeltiņš un Co” un Māris Zeltiņš (bijušais LRF valdes loceklis un LRF SOK vadītāja 
pienākumu izpildītājs). 

 
KV iepazīstina sapulces dalībniekus ar Andreja Šilinska kā LRF valdes locekļa un Eiropas Regbija federācijas Riska 
un audita komisijas locekļa ziņojumu. 
 
Ziņojums protokola pielikums nr.1 (uz vienas lapas). 
  
AŠ izsaka priekšlikumu Māra Zeltiņa personīgās ilglaicīgi nenokārtotās finansiālās saistības (dāvanu kartes) pret 
Latvijas Regbija federāciju noņemt no samaksas, kas paredzēta IU “Zeltiņš un Co”, kur Māris Zeltiņš ir patiesā 
labuma guvējs. 
KV norāda, ka Māris Zeltiņš saskaņā ar pieprasīto informāciju nav iesniedzis atskaiti par veiktajiem darbiem, kuri 
bija jāveic saskaņā ar vienošanos un LRF līdz ar to nav arī parakstījis darbu pieņemšanas nodošanas aktu. 
 
KV aicina balsot par 355,00 eiro (trīs simti piecdesmit pieci euro un 00 centi) ieturēšanu no IU “Zeltiņš un Co” par 
Māra Zeltiņa nenokārtotajām saistībām pret LRF, kas saistīts ar Dāvanu karšu izlietojumu 2022.gadā.       
 
Balsojums: 

BALSOTĀJS PAR PRET ATTURAS BALSOJUMS   

KĀRLIS VENTS x     PAR 3 
ZANE SIRSNIŅA 
KUKAINE x     PRET 0 



 
Dokuments ir parakstīts elektroniski un satur laika zīmogu. 

 
 

ANDREJS ŠILINSKIS x     ATTURAS  
 
Lēmums:  
Ieturēt 355,00 EUR no IU “Zeltiņš un Co” par Māra Zeltiņa nenokārtotajām saistībām pret LRF, kas saistītas ar 
Dāvanu karšu izlietojumu 2022.gadā.       
 
Atkāroti aicināt Māri Zeltiņu iesniegt darbu atskaiti par veiktajiem darbiem, kuri bija jāveic saskaņā ar noslēgto 
vienošanos starp LRF un IU “Zeltiņš un Co”. 
 
LRF prezidents: Kārlis Vents 
LRF valdes locekļi: Andrejs Šilinskis, Zane Sirsniņa-Kukaine. 
 
Sapulce slēgta: 13:00 
Protokols 
Kārlis Vents 
24.janvārī, 2023.gads 
 


