Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 19. janvārī

Nr. 1/2017-1

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: sēdes vadītājs: Raimonds Vaivods
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. "Latvijas čempionātu kērlingā nolikuma" apstiprināšana.
2. "Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikuma" apstiprināšana.
3. "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu" apstiprināšana.
4. "Finansiālā atbalsta nolikuma Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas
turnīru dalībniekiem" apstiprināšana.
5. "Nacionālo izlašu finansēšanas nolikuma 2017. gadam" apstiprināšana.
6. Dažādi:
a) Par Latvijas junioru sieviešu izlases dalību Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā Ziemas
Festivālā 2017 Turcijā.
b) Par SIA “Kērlinga halle” rīkoto pavasara brīvdienu kērlinga nometni bērniem.
1. "Latvijas čempionātu kērlingā nolikuma" apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka LKA valdei un LKA biedriem ir nosūtīts “Latvijas čempionātu
kērlingā nolikuma” un tā pielikumu projekts un nekādas iebildes nav saņemtas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Latvijas čempionātu kērlingā nolikumu” un tā pielikumus.
2. "Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikuma"

apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka LKA valdei un LKA biedriem ir nosūtīts “Eiropas un Pasaules
čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikums” un tā pielikumu projekts un nekādas iebildes
nav saņemtas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Latvijas čempionātu kērlingā nolikumu” un tā pielikumus.
3. "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu" apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka LKA valdei un LKA biedriem ir nosūtīti “Nacionālo kērlinga izlašu
veidošanas noteikumu” projekts un nekādas iebildes nav saņemtas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumus”.
4. "Finansiālā atbalsta nolikuma Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas

kvalifikācijas turnīru dalībniekiem" apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka LKA valdei un LKA biedriem ir nosūtīts “Finansiālā atbalsta
nolikuma Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru dalībniekiem” projekts ar
pielikumu un nekādas iebildes nav saņemtas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Finansiālā atbalsta nolikuma Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas
kvalifikācijas turnīru dalībniekiem”.

5. "Nacionālo izlašu finansēšanas nolikuma 2017. gadam" apstiprināšana
A.Zentelis norāda, ka ir sācies jauns kalendārais gads, tāpēc ir jāapstiprina “Nacionālo
izlašu finansēšanas nolikums 2017. gadam”.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2017. gadam”.
6. Dažādi

a) Par Latvijas junioru sieviešu izlases dalību
Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā Ziemas Festivālā 2017 Turcijā
A.Zentelis informē, ka joprojām ir liela neskaidrība par Latvijas delegācijas, tajā skaitā
junioru sieviešu izlases, dalību Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā Ziemas Festivālā 2017. gada
februārī Erzerumā, Turcijā. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) ir lēmusi, ka katrai federācijai, kura
ir iekļauta delegācijas sastāvā, ir jāsaņem rakstiskas visu vecāku atļaujas, kā arī federācijas
atzinums, ka tā ļauj attiecīgajai izlasei piedalīties šajās sacensībās.
Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas LOK Izpildkomiteja 25. janvārī lems par

delegācijas sūtīšanu vai dalības atsaukšanu, savukārt 26. janvārī ir plānotas Eiropas Olimpiskās
komitejas sanāksme, kurā lems par sacensību Turcijā rīkošanu vai atsaukšanu.
A.Zentelis norādas, ka delegācijai ir rezervēts čarterlidojums, lai samazinātu drošības
riskus.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt Latvijas junioru sieviešu kērlinga izlases dalību Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā
Ziemas festivālā, ja sacensību dalībniekiem tiek nodrošināti maksimāli iespējamā drošība,
tajā skaitā čaterreiss uz galapunktu Erzerumā, kā arī ir saņemta vecāku piekrišana bērnu
dalībai šajās sacensībās.

b) Par SIA “Kērlinga halle” rīkoto pavasara brīvdienu kērlinga nometni bērniem
A.Zentelis informē, ka no Sporta kluba “OB” ir saņemts e-pasts ar lūgumu līdzfinansēt
kērlinga nometni 12-18 gadus veciem bērniem 13.-17.03.2017. Nometnē paredzēta dalība 8
bērniem un organizatori lūdz LKA finansēt neaizpildītās vietas, katru 130 EUR apmērā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Līdzfinansēt līdz 3 dalībnieku vietām (ieskaitot) Sporta kluba “OB” rīkotajā kērlinga
nometnē 12-18 gadus veciem bērniem 13.-17.03.2017., katru 130 EUR apmērā, ja
pieteiksies mazāk kā 8 dalībnieki.
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:00
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Raimonds Vaivods

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ieva Krusta
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

