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Sveicināti, cienījamie kungi un godājamās dāmas, 
 
Ilgi pārdomāju šo soli rakstīt vai nerakstīt par šiem jautājumiem, un ja rakstīt, tad kādā formā. Biju jau 
uzmetumu sagatavojis pavasarī pēc pirmajām sezonas spēlēm un sacensībām, bet tad kaut kā iekšēji 
nomierinājos. Šoreiz tomēr uzrakstīju līdz galam. 
Tas, par ko es vēlos runāt un kam vēlos pievērst uzmanību, nav nekas jauns un nav vērsts tikai uz kādu 
atsevišķu/konkrētu LRF biedru, dalībnieku, spēlētāju, kluba pārstāvi. Vēlos uzrunāt visus iesaistītos, jo, 
manuprāt, tā tālāk turpināt nevar. 
Kam es vēlos pievērst Jūsu uzmanību ir: 

1) Regbija spēlē iesaistīto uzvedība un atbilstība spēles garam 
2) Tiesnešu verbālā aizskaršana 
3) Treneru atbildība 

 
Esmu regbijā iesaistīts jau 16 gadus, no kuriem 8 gadus kā tiesnesis. No savas subjektīvās pieredzes varu 
teikt, ka, ja tiesāšanas sākuma gados, redzēju uzlabošanos kopējā Latvijas regbija situācijā, tad pēdējā gada 
laikā situācija uz regbija laukuma un ap to ir pasliktinājusies, ne visās jomās, bet tieši saistībā ar spēles gara 
izpratni. Arvien vairāk ir situācijas un arvien vairāk ir iesaistīti spēlētāji, treneri, klubu pārstāvji, kuri nemāk 
vai negrib uzvesties regbija spēles laukumā atbilstoši spēles garam. Visiem iesaistītajiem ir jāsaprot, ka arī 
viņu uzvedība laukumā un ap to – spēlētāja, trenera, kluba pārstāvja un tiesneša uzvedība, rada priekšstatu 
par regbija spēli Latvijā un to kāds mums ir regbija spēles gars. Spēlētāji nevar atļauties visu, ko grib darīt uz 
laukuma un ap to, tieši tāpat, kā to nevar treneri, klubu pārstāvji un tiesneši. 
Mēs visi rādām priekšzīmi, kas ir regbijs un kāds ir regbija spēles gars. Tas nozīmē, ka, ja tiesnesis nevar 
atļauties skaļi lamāties, pildot pienākumus uz un pie laukuma, tad to nevajadzētu darīt ne spēlētājiem, ne 
treneriem, ne klubu pārstāvjiem. Neesmu redzējis/dzirdējis, ka regbija spēles laukumā vai pie tā tiesnesis 
atļautos apvainot vai aizskart spēlētājus, trenerus, klubu pārstāvjus un skatītājus/līdzjutējus. 
Situāciju, kas kalpo kā slikts piemērs ir nesen pieredzēta epizode – spēlētājs uz laukuma pēc veiksmīga 
sitiena pa vārtiem (tika gūti punkti ar soda sitienu pa vārtiem), parādīja rupju žestu pretinieku komandas 
atbalstītājiem, kuri ar dažādiem izsaucieniem (arī ar necenzētiem) bija traucējuši sagatavoties/veikt šo 
sitienu pa vārtiem. Pēc spēles, kad jautāju konkrētajam spēlētājam, kāpēc viņš tā darīja? Atbilde – jo 
laukuma malā stāvošie pretinieku komandas līdzjutēji ir apvainojuši viņu ar šiem izsaukumiem. Uz nākamo 
jautājumu, kāpēc tad es kā tiesnesis nekad neesmu uz šādām provokācijām un apvainojumiem atbildējis, 
lai arī ļoti bieži nākas dzirdēt neglaimojošus komentārus no laukuma malās stāvošajiem? Atbilde no 
spēlētāja bija vienkārša – tāpēc, ka es esmu tiesnesis, un tiesnesis tā nedrīkst darīt! 
Vai kāds man var atbildēt ar ko tieši tiesnesis ir tik īpašs un ar ko tiesnesis atšķiras no spēlētāja, trenera, 
kluba pārstāvja, ka viņš nevar, nedrīkst un neatļaujas regbija spēles laikā un laukumā apvainot regbija 
spēles dalībniekus un skatītājus/līdzjutējus? Regbija spēles noteikumos nav tieši ierakstīts – atļaut vai 
aizliegt tiesnesim tā rīkoties, tieši tāpat kā tas nav atļauts vai aizliegts spēlētājiem, treneriem un klubu 
pārstāvjiem. 
Retorisks jautājums - kāpēc tad visi pārējie iesaistītie atļaujas šādus izgājienus, bet regbija tiesnesis 
nedrīkst? 
Atļaušos atbildēt uz šo retorisko jautājumu - atbilstoši regbija spēles garam neviens regbija spēlē iesaistītais 
nedrīkst rīkoties nesportiski, necienīgi un nedisciplinēti atrodoties regbija laukumā vai pie tā. Un es to 
neesmu izdomājis, tas ir pateikts Regbija spēles noteikumu grāmatā. 
„Discipline is an integral part of the Game, both on and off the field, and is reflected through adherence 
to the Laws, the Regulations and Rugby’s core values.” 



„Дисциплина является неотъемлемой частью игры как на поле, так и вне его, и отражается через 
соблюдение правил, положений и основных ценностей Регби.” 
... 
„Respect for team mates, opponents, match officials and those involved in the Game is paramount” 
„Уважение товарищей по команде, соперников, официальных представителей матча и тех, кто 
вовлечен в игру, обладает первостепенной важностью.” 
... 
„Spirit 
Rugby owes much of its appeal to the fact that it is played both to the letter and within the Spirit of the 
Laws. The responsibility for ensuring that this happens lies not with one individual - it involves coaches, 
captains, players and referees.” 
„Дух 
Игра в регби во многом обязана своей привлекательностью тому факту, что в нее играют в строгом 
соответствии букве и духу ее правил. Ответственность за обеспечение этого не просто 
индивидуальна, она вовлекает тренеров, капитанов, игроков и судей.” 
    
Tulkojumā tas būtu: 
Disciplīna ir neatņemama spēles sastāvdaļa, gan uz, gan pie laukuma, un tam jāatspoguļojas stingri 
ievērojot Regbija spēles noteikumus, reglamentu un regbija pamatvērtības. 
... 
Cieņa pret komandas biedriem, pretiniekiem, spēles amatpersonām un tiem, kas iesaistīti regbija spēlē ir 
sevišķi svarīga. 
... 
Spēles gars, būtība  
Regbija pievilcība ir tajā, ka tas tiek spēlēts gan atbilstoši noteikumu burtiskajam tulkojumam, gan arī 
atbilstoši noteikumu garam. Atbildība par to, lai nodrošinātu spēles atbilstību gan burtiskajiem 
noteikumiem, gan noteikumu garam, nav individuāla, bet kolektīva – tā ietver gan trenerus, gan kapteiņus, 
gan spēlētājus un tiesnešus. 
 
Lūdzu, cienīsim sevi un viens otru! Cerēsim, ka līdzīgas situācijas neatkārtosies un ka jau tuvākā laikā pilnīgi 
visi Latvijas regbijā iesaistītie varēs droši teikt, ka viņi nedrīkst, nevar un neatļaujas izturēties neatbilstoši 
regbija spēles garam. 
 
 
Nākamā lieta ir attieksme un izturēšanās pret spēles tiesnešiem. Ar spēles tiesnešiem es domāju ne tikai 
spēles galveno tiesnesi laukumā, bet arī tiesneša asistentus un sānu tiesnešus, jo arī viņi ir oficiālās spēles 
amatpersonas. 
Šī sezona ir īpaši izcēlusies negatīvā ziņā, un pēdējā pusotra mēneša aizvadītās spēles ir tikai turpinājušas 
parādīt esošo problēmu, kas Latvijas regbijā ir ļoti izplatīta, kuru ir nepieciešams novērst pēc iespējas ātrāk, 
citādi par jauniem tiesnešiem šajā sistēmā varam aizmirst. Tiesneši tiek apvainoti un citādi verbāli aizskarti 
gan no laukumā esošajiem spēlētājiem, gan no malā esošajiem spēlētājiem, treneriem un klubu 
pārstāvjiem (par skatītājiem/līdzjutējiem vispār nerunāsim). Skumji ir to atzīt, bet tas jau izskatās kā norma, 
ka pilnīgi ikviens, kuram nav slinkums, bet ir viedoklis par spēles oficiālajām amatpersonām to pauž skaļi un 
bieži vien ar necenzētiem vārdiem. 
Pats sliktākais, ka tādi tiek rādīts pilnīgi nepareizs piemērs, gan topošajiem spēlētājiem, gan jaunajiem jau 
esošajiem spēlētājiem, gan skatītājiem/līdzjutējiem, par regbiju kā spēli ar tās īstajām vērtībām un šīs 
spēles garu. Tātad šobrīd jau varam uzskatīt, ka Latvijas regbijā tā ir normāla prakse un pagaidām nav reāla 
iespēja ar šādu uzvedību cīnīties – vismaz esošie līdzekļi nestrādā. Jau vairākkārt esmu uzklausījis gan 
esošos, gan jaunos tiesnešus, kuri saka, ka tiesāšana šādos apstākļos nerada vēlmi atgriezties regbija spēles 
laukuma tuvumā, lai pildītu spēles oficiālās amatpersonas pienākumus. 
Tomēr vēlos vēlreiz uzsvērt, ka atbilstoši regbija spēles garam neviens regbija spēlē iesaistītais nedrīkst 
rīkoties nesportiski, necienīgi un nedisciplinēti atrodoties regbija laukumā vai pie tā. Cieņa pret komandas 



biedriem, pretiniekiem, spēles amatpersonām un tiem, kas iesaistīti regbija spēlē ir sevišķi svarīga. Tāpēc, 
lūdzu, gan LRF, gan klubu vadības palīdzību, lai mēģinātu sakārtot šo situāciju. Šis pienākums gan 
federācijai, gan klubiem ir noteikts Regbija spēles noteikumu priekšvārdā: 
„It is the duty of the Unions to ensure that the game at every level is conducted in accordance with 
disciplined and sporting behaviour. This principle cannot be upheld solely by the referee; its observance 
also rests on Unions, affiliated bodies and clubs.” 
„Обязанность национальных союзов – обеспечить проведение игр на каждом уровне в 
соответствии с дисциплинарным и спортивным поведением. Эти принципы не могут быть 
обеспечены исключительно действиями судьи; их соблюдение должно обеспечиваться также 
национальным союзом, участвующими организациями и клубами.” 
 
Tulkojums: 
Tas ir nacionālo federāciju pienākums – nodrošināt, lai spēles pārvaldība/uzvedība spēles laikā, jebkurā 
līmenī atbilstu gan disciplīnas principam, gan sportiskai uzvedībai. Šos spēles principus pilnībā nevar 
nodrošināt tikai tiesneši ar tiem piešķirtajām ekskluzīvajām tiesībām; šo principu ievērošana jānodrošina arī 
federācijai, tās biedriem un klubiem. 
 
Uzskatu, ka gan komandu kapteiņiem laukumā, gan treneriem/kluba pārstāvjiem laukuma malā ir jānes 
pilna atbildība par to, lai katrā konkrētajā komandas sastāvā būtu atbilstoša un cienīga izturēšanās pret 
regbija spēles amatpersonām jebkurā situācijā. 
Mans piedāvājums ir skarbs, bet citu risinājumu konkrētā situācijā neredzu. Tātad disciplīnas un atbilstošas 
cienīgas izturēšanās pārkāpuma gadījumā iesaku veikt šādas darbības: 

1) Spēles tiesnesis veic atzīmi par šādu pārkāpumu spēles protokolā. 
2) Spēles tiesnesis ir tiesīgs spēles laikā par šādu situāciju piešķirt gan sodus, gan 

brīdinājumus/noraidījumus (kartiņas). 
a. Brīdinājumu/noraidījumu atbilstoši situācijai saņem vainīgais spēlētājs. 
b. Ja necieņu ir izrādījis treneris vai kluba pārstāvis, tad brīdinājumu/noraidījumu saņem 

komandas kapteinis un treneris/komandas pārstāvis tiek izraidīts no spēles laukuma 
teritorijas. 

c. Ja izraidītais treneris nepamet laukuma teritoriju un/vai turpina necienīgi izturēties, tad 
spēle tiek pārtraukta, vainīgajai komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums. 

d. Tas ir katras komandas individuālais pienākums/atbildība norobežoties un aizrādīt 
skatītājiem/līdzjutējiem, kas atrodas kopā ar komandas pārstāvjiem un spēlētājiem, par 
neatbilstošu izturēšanos, ja kāda no personām skaļi pauž savu personīgo viedokli par 
oficiālajām spēles amatpersonām (ieskaitot gadījumus, ja spēles laukumā nav nodalītas 
komandu atrašanās vietas no skatītājiem/līdzjutējiem). Tā ir mājinieku komandas atbildība, 
lai katrai komandai būtu atvēlēta vieta spēles laukuma malā. 

3) Ja komanda sezonas laikā saņem trīs šādas atzīmes spēļu protokolā, tad LRF ir jālemj par tālāku 
sodu, kas varētu būt vai nu atņemti punkti tabulā, vai sliktākajā gadījumā naudas sods. 

4) Ja komanda nepiekrīt konkrētajam tiesneša lēmumam par veikto atzīmi protokolā, tad par to ir 
iespējams iesniegt protestu – noteiktajā protesta iesniegšanas kārtībā kopā ar izsmeļošu 
paskaidrojumu, kā tieši pēc komandas uzskatiem ir ievērots disciplīnas un cieņas princips konkrētajā 
situācijā un kāpēc tiesnesis konkrēto situāciju varētu būt pārpratis. 

 
Lūgums LRF pārstāvjiem izvērtēt šo ieteikumu, iespējams, ir arī papildus komentāri no komandu 
pārstāvjiem, kā uzlabot konkrēto risinājumu, lai tiktu nodrošināta uzvedība atbilstoša spēles garam. 
 
  
Pēdējā lieta, kurai vēlos pievērst uzmanību ir trenera atbildība, veicot treniņprocesu un spēlētāja 
sagatavotību regbija spēlei. Man ir bijis pietiekami daudz diskusijas ar treneriem par tiesnešiem (arī par 
manām darbībām kā laukuma tiesnesim), ka tiesneši neredz, vai nespēj konstatēt atsevišķus noteikumu 
pārkāpumus spēles laikā. Vienā šādā gadījumā norādīju trenerim, ka paši spēlētāji arī ir atbildīgi par regbija 



spēles noteikumu ievērošanu spēles laikā. Uz šo norādi saņēmu atbildi, ka lai nejaucu „ceļu policistu” ar 
„parastu satiksmes dalībnieku”. Regbija spēlētājs, metaforiski izsakoties, kā parastais satiksmes dalībnieks 
drīkstētu traukties kaut vai ar 200 km/h cauri apdzīvotai vietai, ja viņš ir pārliecināts, ka spēj situāciju 
kontrolēt un ka ceļu policija to neredz. Tātad konkrētais treneris uzskata, ka spēlētājam regbija laukumā 
nav jāievēro noteikumi, ka spēlētājs var darīt visu, ko vien vēlas, ja ir pārliecināts, ka kontrolē situāciju un 
ka šo pārkāpumu nefiksē spēles tiesnesis. 
Ja ar šādu pamatdomu un spēles garu tiek sagatavoti spēlētāji, tad man nav nekāds pārsteigums, kas notiek 
atsevišķās regbija spēlēs. Tāpat nešaubos, ka spēles tiesnesis nevar redzēt visu, kas notiek uz laukuma, un 
kurā brīdī kāds no 30 spēlētājiem uz laukuma ir izdomājis veikt kādu neatļautu darbību. Vēlos uzsvērt, ka 
tas ir gan paša spēlētāja, gan trenera atbildībā sagatavoties spēlei atbilstoši regbija spēles noteikumiem un 
ievērot godīgas spēles principus. Te nestrādā „ceļu policijas” un „parasta satiksmes dalībnieka” princips. 
Atkārtošu spēles gara, būtības definīciju: 
Spēles gars, būtība 
Regbija pievilcība ir tajā, ka tas tiek spēlēts gan atbilstoši noteikumu burtiskajam tulkojumam, gan arī 
atbilstoši noteikumu garam. Atbildība par to, lai nodrošinātu spēles atbilstību gan burtiskajiem 
noteikumiem, gan noteikumu garam, nav individuāla, bet kolektīva – tā ietver gan trenerus, gan kapteiņus, 
gan spēlētājus un tiesnešus. 
 
Un papildus ielieku informāciju no regbija noteikumu priekšvārda, kur arī ir uzsvērta trenera atbildība 
sagatavot spēlētājus atbilstoši spēles noteikumiem. Šobrīd ir sajūta, ka ir atsevišķi treneri, kas noteikumu 
grāmatu nav pat atvēruši, ja nezin to, kas ir rakstīts pašā regbija spēles noteikumu sākumā – priekšvārdā: 
 
„Rugby Union is a sport which involves physical contact. Any sport involving physical contact has 
inherent dangers. It is very important that players play the Game in accordance with the Laws of the 
Game and be mindful of the safety of themselves and others. 
It is the responsibility of players to ensure that they are physically and technically prepared in a manner 
which enables them to play the Game, comply with the Laws of the Game and participate in accordance 
with safe practices. 
It is the responsibility of those who coach or teach the Game to ensure that players are prepared in a 
manner which ensures compliance with the Laws of the Game and in accordance with safe practices.” 
„Игра союза регби - контактный вид спорта. любой контактный вид спорта сопряжен с 
неотъемлемыми рисками. Kрайне важно, чтобы игроки вели игру в соответствии с правилами 
игры и помнили о своей безопасности и безопасности других. 
Ответственность игроков – обеспечить свою физическую и техническую подготовку, которая 
позволит им играть в регби в соответствии с правилами игры и техникой безопасности. 
Tе, кто тренируют и обучают игре, несут ответственность за обеспечение готовности игроков, 
которая должна соответствовать правилам игры и технике безопасности.” 
 
Tulkojums: 
Regbija savienības spēle „regbijs” ir fiziska kontakta sporta veids. Jebkuram sporta veidam, kas ir saistīts ar 
fizisku kontaktu, piemīt bīstamības pakāpe. Ir ļoti svarīgi, lai spēlētāji spēlētu regbiju saskaņā ar regbija 
spēles noteikumiem un atcerētos gan par savu drošību, gan arī citu iesaistīto drošību. 
Tā ir spēlētāju atbildība, nodrošināt atbilstošu fizisko un tehnisko sagatavotību, kura atļautu spēlētājam 
spēlēt regbiju saskaņā ar regbija spēles noteikumiem un drošu paņēmienu tehniku. 
Tā ir personu, kuras veic treniņus un apmācības regbija spēlei, atbildība, lai nodrošinātu spēlētāju 
sagatavotību atbilstoši regbija spēles noteikumiem un saskaņā ar drošu paņēmienu tehniku. 
 
Regbija spēles noteikumu priekšvārdā ir īpaši izcelta tieši treneru un pašu spēlētāju atbildība, lai spēlētāji 
būtu sagatavoti spēlei atbilstoši regbija noteikumiem un drošai spēles tehnikai. Tā ka regbija spēles 
noteikumu zināšanas, noteikumu ievērošana, veselība un spēlētāju drošība ir jābūt kā prioritātei, treneriem 
veicot savus pienākumus. 


