Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 15. decembrī

Nr. 1/2015-11

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1) “Nacionālo Izlašu finansēšanas nolikums 2016. gadam” apstiprināšana.
2) “Junioru attīstības programma 2016. gadam” apstiprināšana.
3) Junioru izlašu treneru atalgojuma precizēšana.
4) Par kērlinga aptaujas datiem.
5) Dažādi
a) Par Ministru kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu.
b) Izmaiņas “LČ kērlingā komandām nolikumā”.
1. “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikuma 2016. gadam” apstiprināšana
A.Zentelis informē, izlašu finansēšana nolikums tiek apstiprināts kalendārajam gadam un
iepriekšējais nolikums ir spēkā 2015. gadam.
Lai palīdzētu prioritāri atbalstāmajām komandām izstrādāt detalizētāku sagatavošanās
posma tāmi un komandas būtu maksimāli gatavas galvenajām sacensībām, ir sagatavoti
priekšlikumi par finansiālā atbalsta ierobežojumiem katrā no pozīcijām. Valde diskutē par
ierobežojuma apmēriem.
Valde balso: PAR – 3; PRET – nav; ATTURAS – 1;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo Izlašu finansēšanas nolikumu 2016. gadam”.
2. “Junioru attīstības programma 2016. gadam” apstiprināšana
R.Vaivods informē, ka junioru attīstības programma tiek apstiprināta kalendārajam
gadam un iepriekšējā programma ir spēkā 2015. gadam, līdz ar to ir nepieciešams pārskatīt un
apstiprināt Junioru attīstības programmu 2016. gadam.

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programmu 2016. gadam”.
3. Junioru izlašu treneru atalgojuma precizēšana
A.Zentelis informē, ka 2015. gada 11. maija valdes sēdes protokolā Nr. 1/2015-4 ir
apstiprināts atalgojums junioru izlašu treneriem 450,00 eiro bruto. Iepriekš izdiskutētais apjoms
ir bijis 450,00 eiro pēc nodokļu nomaksas, tāpēc šī tehniskā neprecizitāte būtu jālabo.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas junioru izlašu treneru atalgojumu 450,00 eiro pēc nodokļu
nomaksas par gatavošanos un dalību Pasaules junioru B grupas čempionātā 2016. gadā.
4. Par kērlinga aptaujas datiem
Valde diskutē par internetā veiktās kērlinga aptaujas datiem. Tajā savu viedokli pauduši
68 kērlingisti.
I.Štauere uzsver, ka dažas no aptaujā minētajām lietām ir iespējams veikt uzreiz, bet
atsevišķas lietas ir realizējamas ilgtermiņā. Viņasprāt, trīs būtiskākie attīstāmie virzieni, kas izriet
no aptaujas datiem, ir 1) kērlinga ledus pieejamība, 2) konkurētspējas uzlabošana un 3) kērlinga
popularizēšana.
Valde diskutē, kā organizēt darba grupu darbu, lai, izmantojot iegūtos datus, varētu
izstrādāt LKA attīstības stratēģiju.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. 2016. gada 5. februārī pulksten 19:00 rīkot LKA biedru un biedru kandidātu tikšanos
Rīgā, Kērlinga hallē Biķernieku ielā 121h, aicinot tajā piedalīties 1-2 pārstāvjus no katra kluba.
5. Dažādi
a) Par Ministru kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu
A.Zentelis informē, ka pamatojoties uz Ministru Kabineta 2015. gada 11. decembra
rīkojumu Nr.786 “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”
1.90.apakšpunktu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piešķīrusi LKA valsts budžeta līdzekļus
8’537 eiro (astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit septiņu eiro) apmērā par izlašu dalību Eiropas
čempionātu finālturnīros. Minētie valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga
attīstībai.
A.Zentelis kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2016. gadā
piedāvā izvirzīt:

1. Kērlinga popularizācijas pasākumi.
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.
3. Junioru kērlinga attīstība.
4. Kērlinga materiāli tehniskās bāzes attīstība.
5. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2016. gadā
noteikt:
1) Kērlinga popularizācijas pasākumi.
2) Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.
3) Junioru kērlinga attīstība.
4) Kērlinga materiāli tehniskās bāzes attīstība.
5) Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.

b) Izmaiņas “LČ kērlingā komandām nolikumā”
A.Zentelis informē, ka 2015. gada 15. jūnija LKA valdes sēdē Nr. 1/2015-5 tika
apstiprināts “Latvijas čempionāta kērlingā komandām nolikums”, bet netika veiktas
nepieciešamās izmaiņas nolikuma pielikumos.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Veikt izmaiņas “Latvijas čempionāta kērlingā komandām nolikuma” pielikumā
nr.1 “Čempionātu izspēles kārtība sieviešu un vīriešu komandām”, aizstājot
“PAGE PLAY-OFF” ar “PLAY-OFF (4 komandām)”.
2. Veikt izmaiņas “Latvijas čempionāta kērlingā komandām nolikuma” pielikumā
nr.2 “Čempionātu izspēles kārtība senioriem, jauktajām komandām un
jauktajiem pāriem”, aizstājot “PAGE PLAY-OFF” ar “PLAY-OFF (8 komandām)”.
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:45
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Ieva Štauere

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ieva Krusta
Raimonds Vaivods

Protokolēja

Artis Zentelis

