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VALDES SĒDES PROTOKOLS
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Nr. 1/2018-1

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Ieva Krusta, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods
novērotāji: Evita Regža
sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. Latvijas senioru sieviešu izlases apstiprināšana dalībai 2018. gada Pasaules kērlinga
čempionātā senioriem.
2. Par Ministru kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu.
3. "Nacionālo izlašu finansēšanas nolikuma 2018. gadam" apstiprināšana.
4. Par pasākumiem cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām.
5. Par "Junioru attīstības programmu 2018. gadam".
6. Dažādi.
1.

Latvijas senioru sieviešu izlases apstiprināšana dalībai
2018. gada Pasaules kērlinga čempionātā senioriem

A.Zentelis informē, ka ir saņemts sieviešu senioru komandas SK OB/Kāpostiņa
iesniegums ar lūgumu apstiprināt komandas sastāvu dalībai 2018. gada Pasaules senioru
sieviešu kērlinga čempionātam šādā sastāvā: Maija Prozoroviča, Dace Regža, Dace Zīle, Elēna
Kāpostiņa. Šī bija vienīgā sieviešu senioru komanda, kas bija pieteikusies dalībai Latvijas senioru
sieviešu kērlinga čempionātam.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru sieviešu izlasi dalībai 2018. gada Pasaules senioru sieviešu
kērlinga čempionātā 21.-28.04.2018. Esterzundā, Zviedrijā šādā sastāvā: Maija Prozoroviča, Dace
Regža, Dace Zīle, Elēna Kāpostiņa.
2.

Par Ministru kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu

A.Zentelis informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2017. gada 5. decembra
rīkojumu Nr.727 “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”
1.90.apakšpunktu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piešķīrusi LKA valsts budžeta līdzekļus

8’144 eiro apmērā par jauktā pāra izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā un iekļūšanu
ceturtdaļfinālā. Minētie valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga attīstībai.
Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar IZM, līdz 2018. gada 31. janvārim ir jāiesniedz
valdes sēdes, kurā ir lemts par paredzētās naudas balvas izlietojumu, protokola izraksts un tāme
par sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu.
A.Zentelis kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2018. gadā
piedāvā izvirzīt:
1. Junioru kērlinga attīstība.
2. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.
3. Kērlinga popularizācijas pasākumi.
4. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2018. gadā noteikt:
1) Junioru kērlinga attīstība
2) Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.
3) Kērlinga popularizācijas pasākumi.
4) Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.
3.

"Nacionālo izlašu finansēšanas nolikuma 2018. gadam" apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir sācies jauns kalendārais gads, tāpēc ir jāapstiprina “Nacionālo
izlašu finansēšanas nolikums 2018. gadam”. Ņemot vērā, ka 2018. gadā paredzamais dotāciju
apjoms nebūs mazāks kā 2017. gadā, viņš aicina apstiprināt tādus pašus finansējuma
saņemšanas nosacījumus izlasēm kā 2017. gadā. Papildus ir piedāvājums iekļaut nosacījumu
izmaksāt dienas naudas 37,5% apmērā, ja tiek nodrošināta divreizēja ēdināšana.
I.Krusta ierosina noteikt, ka izlašu dalībnieki var izmantot medicīniskos pakalpojumus
(t.sk. rehabilitācija, fizioterapija utt.) divu nedēļu laikā pēc pēdējās sacensību dienas,
nepārniedzot izlasei paredzētos budžeta ierobežojumus. Pārējie valdes locekļi ierosinājumu
atbalsta.
I.Krusta ierosina precizēt atbildību par auto īri sacensību laikā, nosakot pušu atbildību:
LKA sedz automašīnas īri un apdrošināšanu, bet dalībnieki sedz pašrisku un ir atbildīgi, lai
kredītkartē tiktu nodrošināts auto kompānijas noteiktais depozīta apmērs. Pārējie valdes locekļi
ierosinājumu atbalsta.
R.Vaivods ierosina noteikt, ka junioru izlases inventāram var izmantot līdz 15% no kopējā
izlases budžet, ņemot vērā spēlētāju mainību izlases sastāvā. Pārējie valdes locekļi ierosinājumu
neatbalsta.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2018. gadam” (pielikums Nr.1).
4.

Par pasākumiem cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām

A.Zentelis informē, ka 28.12.2017. ir saņemta vēstule no Izglītības un zinātnes ministrijas
(IZM) par pasākumiem cīņā pret manipulācijām ar sporta sacensībām un līdz 26.01.2018. LKA ir
jāsniedz informācija par īstenotajām un plānotajām darbībām cīņā pret manipulācijām.
Latvijā netiek pieņemtas likmes uz kērlinga sacensībām Latvijas teritorijā, tāpēc
manipulāciju risks kērlingam ir salīdzinoši zems, bet nevaram pilnībā ignorēt šīs aktivitātes.
Tāpēc A.Zentelis piedāvā noteikt, ka Latvijas čempionātu dalībniekiem ir jāparakstās par to, ka ir
iepazinušies ar normatīvajos aktos noteiktajiem pārkāpumiem un iespējamajiem sodiem, llīdzīgi
kā tas pašlaik tiek darīts ar dopinga formām. Tāpat ir iespējams izvietot kērlinga hallē
informāciju, lai ziņo uz valde@curling.lv par gadījumiem, kad ir informācija vai aizdomas par
spēļu sarunāšanu vai ietekmēšanu.
I.Palma norāda, ka informācija būtu jāizvieto arī mājaslapā.
I.Palma uzver, ka būtu jānosaka kārtība, kā rīkoties gadījumos, ja tiek saņemta
informācija par manipulācijām ar kērlinga sacensībām.
I.Krusta norāda, ka pašlaik no LKA puses tiek organizēta prognožu spēle par izlašu
rezultātiem un būtu jāprecizē, vai šī aktivitāte nepārkāpj normatīvos aktus, it īpaši ņemot vērā,
ka labākajiem prognozētājiem ir paredzētas balvas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Noteikt, ka Latvijas čempionātu dalībniekiem ir jāparakstās par to, ka ir iepazinušies ar
normatīvajos aktos noteiktajiem pārkāpumiem un iespējamajiem sodiem par manipulācijām ar
sporta sacensībām.
2. LKA mājaslapā, kā sacensību un treniņu norises vietās izvietot kontaktinformāciju, kur
vērsties, ja ir informācija vai aizdomas par manipulācijām ar kērlinga spēles rezultātiem.
3. Līdz 15.02.2018. izstrādāt LKA iekšējo nolikumu, kā rīkoties gadījumos, kad ir aizdomas
vai konstatēts pārkāpums saistībā ar manipulācijām spēļu rezultātos.
4. Noteikt Arti Zenteli kā kontaktpersonu sadarbībā ar IZM pret manipulācijām ar sporta
sacensībām.
5.

Par "Junioru attīstības programmu 2018. gadam"

A.Zentelis informē, ka ir sācies jauns kalendārais gads, tāpēc ir jāapstiprina “Junioru
attīstības programma 2018. gadam”.
Valde diskutē un vienojas par dokumenta gala redakciju.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programma 2018. gadam” (pielikums Nr.2).
6.

Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Ieva Krusta
Artis Zentelis
Raimonds Vaivods

Protokolēja

Artis Zentelis

Pielikums Nr.1

Nacionālo izlašu finansēšanas nolikums 2018. gadam
Latvijas Kērlinga asociācija WCF rīkotajās izlašu sacensībās (turpmāk - Čempionātos) sedz izlases
dalībniekiem (spēlētājiem un trenerim) šādus izdevumus:
Aktivitāte
Dalība ČEMPIONĀTĀ
Ceļa izdevumi

Uzturēšanās izdevumi

Formas tērpi
Dalības maksa atklāšanas un
noslēguma banketos
Vimpeļi
Nozīmītes
Apdrošināšana
Dienas naudas

Apjoms
Avio, prāmis, vilciens, autobuss, transfērs, auto īre*,
degviela utml.
vīriešiem (max 6 pers.), sievietēm (6), junioriem vīriešiem
(6), juniorēm sievietēm (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā
apmērā;
ratiņkrēslu izlasei - atbilstoši LPK finansējumam;
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts
Oficiālās sacensību dienas + nakts pirms un pēc
sacensībām (oficiālā viesnīca vai lētāka alternatīva)
vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6),
juniorēm sievietēm (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā
apmērā;
ratiņkrēslu izlasei - atbilstoši LPK finansējumam;
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts
1 tumšā, 1 gaišā jaka un 1 tumšais, 1 gaišais krekls katram
izlases dalībniekam
visām izlasēm - pilnā apmērā
vīriešiem (6), sievietēm (6), junioriem vīriešiem (6),
juniorēm sievietēm (6), jauktajiem pāriem (3) - pilnā
apmērā;
ratiņkrēslu izlasei - atbilstoši LPK finansējumam
Maksimālais iespējamais spēļu skaits + 2 vimpeļi
visām izlasēm - pilnā apmērā
Maksimālais iespējamais spēļu skaits * izlases dalībnieku
skaits (3-6 personas) + 10 nozīmītes
visām izlasēm - pilnā apmērā
sporta apdrošināšana ārvalstu brauciena (t.sk. sacensību)
laikā
visām izlasēm - pilnā apmērā
katram izlases dalībniekam (spēlētājiem un komandas
trenerim) no MK noteiktā maksimālā apmēra, ja dienas
naudas vai ēdināšanu nenodrošina sacensību organizatori:
vīriešiem, sievietēm, junioriem, jauktajiem pāriem - 75%
(37,5%, ja tiek nodrošināta divreizēja ēdināšana)
ratiņkrēslu izlasei - atbilstoši LPK finansējumam
pārējām izlasēm - netiek nodrošināts

Gatavošanās ČEMPIONĀTAM**
Komandas un individuālie ledus treniņi
Dalības maksa turnīros
Ceļa izdevumi

Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne mazāk kā
3 treniņi nedēļā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne mazāk kā
1 ārvalstu turnīrs

Apmešanās izdevumi
Dalības maksa atklāšanas/
noslēguma banketos
Apdrošināšana
Kērlinga inventārs un apģērbs
Uztura bagātinātāji
Psihologa pakalpojumi
Medicīniskās procedūras, atjaunošanās
procedūras
Fiziskie treniņi
Pārējie izdevumi

sporta apdrošināšana ārvalstu brauciena (t.sk.
sacensību) laikā - pilnā apmērā
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā
10 % no kopējās tāmes
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā
2,5% no kopējās tāmes
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā
3,5 % no kopējās komandas tāmes
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā
3,5 % no kopējās komandas tāmes
Saskaņā ar apstiprināto tāmi, bet ne vairāk kā
3 % no kopējās komandas tāmes
Tikai komandas biezās jakas, ne vairāk kā 150
EUR apmērā katram izlases dalībniekam

* - Ja izlase izmanto auto īri, tad LKA sedz automašīnas īri un apdrošināšanu, bet dalībnieki sedz
pašrisku un ir atbildīgi, lai kredītkartē tiktu nodrošināts auto kompānijas noteiktais depozīta
apmērs.
** - Attiecas uz vīriešu, sieviešu, junioru vīriešu, junioru sieviešu izlasēm, jaukto pāru izlasi un
ratiņkrēslu izlasi. Ratiņkrēslu izlase apstiprināto finansējumu var izmantot bez ierobežojumiem.
Senioru vīriešu, senioru sieviešu un jauktajai izlasei sagatavošanās posma izdevumi netiek segti.

Pielikums Nr.2

Junioru attīstības programma 2018.gadam
Attīstības programmas mērķi:
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu kērlingā
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu Latvijas un Baltijas junioru čempionātos un citās
Latvijas un starptautiskās sacensībās (Latvijas čempionāti, Riga Junior Open, u.c.)
 Papildināt jauniešu (junioru) teorētiskas un praktiskās zināšanas par kērlingu
 Palielināt konkurenci uz jauniešu (junioru) pārstāvēšanu Latvijas junioru izlasēs
1) Grīdas kērlinga pasākumi skolās
Programmas aktivitāte paredz bērnu iepazīstināšanu ar kērlingu, organizējot grīdas
kērlinga pasākumus skolās. Primārā mērķauditorija ir 6.-9. klašu skolēni. Aktivitātes
mērķis ir radīt bērnos interesi par kērlingu un iesaistīt regulāros treniņos. Visas izmaksas
sedz LKA.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.
2) Klašu pasākumi Kērlinga hallē
Programmas aktivitāte paredz 1,5 stundas garas kērlinga nodarbības organizēšanu Rīgas
skolu audzēkņiem instruktoru pavadībā. Programmā tiek iesaistīti to klašu skolēni, kas ir
apguvuši kērlinga pamatus grīdas kērlinga pasākumos skolās. Aktivitātes mērķis ir iesaistīt
skolēnus regulārās kērlinga nodarbībās. Visas izmaksas sedz LKA.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
3) Regulāru treniņu nodrošināšana bērniem un jauniešiem Kērlinga hallē Rīgā
Programmas aktivitāte paredz piesaistīt junioru vecuma jauniešus (skolniekus un
studentus) vecumā no 9 līdz 21 gadiem, kuri nav vai ir minimāli piedalījušies līdzšinējos
Latvijas čempionātos un starptautiskās sacensībās. Aktivitātes ietvaros regulāri vismaz
vienu reizi nedēļā noteiktā laikā tiek organizēta treniņu grupa trenera/-u vadībā.
Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

4) Jauniešu (junioru) komandu atbalsts
Programmas aktivitāte paredz iespēju LKA biedriem (klubiem) pieteikties un saņemt LKA
līdzfinansējumu un cita veida atbalstu jauniešu (junioru) komandām, iekļaujot komandu
kluba sistēmā. Komandas dalībnieku vecums ir no 9 līdz 21 gadiem ar vai bez pieredzes
kērlingā. LKA līdzfinansē klubam jauniešu (junioru) komandu izdevumus, sedzot komandas
ledus īres, treneru u.c. izmaksas, saskaņā ar LKA valdes apstiprināto tāmi. LKA
līdzfinansējums klubam vienas jauniešu (junioru) komandas nodrošināšanai nepārsniedz
1000 EUR/gadā. Lai klubs pretendētu uz līdzfinansējumu, tam ir jānodrošina jauniešu
(junioru) komandas līdzdalība 2017./2018. un/vai 2018./2019. gada sezonas Latvijas
junioru čempionātā vai Baltijas junioru čempionātā.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
5) Jauniešu (junioru) vecuma spēlētāju dalība LKA un LKA biedru rīkotajās sacensībās
Programmas aktivitāte ietver LKA atbalstu jauniešu (junioru) vecuma spēlētājiem (dzimuši
pēc 1997.gada 1.jūlija) dalībai LKA rīkotajās sacensībās - Latvijas čempionātā vīriešu un
sieviešu konkurencē (atlaide 70% apmērā), Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem,
Latvijas čempionātā jauktajām komandām, citās LKA organizētajās sacensībās, kā arī
Darbadienu un Amatieru līgā (atlaide 50% apmērā). Atlaide tiek piešķirta proporcionāli
katram jauniešu (junioru) vecuma spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas
čempionātā vai LKA organizētajā turnīrā.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
6) Intensīvo treniņu programma junioriem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu LKA biedru rīkotajiem bērnu un jauniešu kērlinga
intensīvajiem treniņiem treneru uzraudzībā.
Aktivitātes ietvaros LKA finansē LKA biedram neaizpildītās programmas dalībnieku vietas
dalības maksu, bet ne vairāk kā par 3 bērniem ar limitu līdz 30 EUR dienā par vienu bērnu,
nepārsniedzot 150 EUR par vienu programmu.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
7) Intensīvie treniņi Latvijas junioru čempionāta dalībniekiem (komandām)
Programmas aktivitāte ietver atbalstu potenciālo Latvijas un Baltijas junioru čempionāta
dalībnieku 2 – 5 dienu intensīvos treniņus Rīgā, pieredzējuša trenera uzraudzībā.

Aktivitātei var pieteikties potenciālie 2018. gada Latvijas un Baltijas junioru čempionātu
komandu dalībnieki un kērlinga klubi.
Aktivitātes ietvaros LKA līdzfinansē komandai vai klubam treniņnometnes ledus īres un
vispārējās fiziskās sagatavotības izmaksas ar limitu 150 EUR dienā, bet ne vairāk kā 600
EUR par programmu.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembrī.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
8) Starptautisko junioru sacensību organizēšana Latvijā
LKA organizē starptautisku junioru kērlinga turnīru Riga Junior Open, kā arī sadarbībā ar
Igaunijas un Lietuvas Kērlinga asociācijām Baltijas junioru čempionātu. Latvijas junioru
komandām dalība attiecīgajos turnīros tiek nodrošināta bez maksas.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada marta līdz decembrim.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
9) Atbalsts Latvijas junioru komandām dalībai starptautiskā treniņnometnē vai
starptautiskās sacensībās ārpus Latvijas
LKA līdzfinansē Latvijas junioru čempionāta puišu un meiteņu otro vietu ieguvušās
komandas dalību vienā starptautiskā treniņnometnē (“Mazury Curling Festival – Camp”
vai “Fussen Junior Camp”). LKA pilnībā sedz dalībnieku dalības maksu un 50% apmērā
transporta izdevumus.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
10) Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētāju un treneru līdzdalība
LKA klubiem darbā ar jauniem junioru vecuma spēlētājiem iespējams piesaistīt
pieredzējušus Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētājus un trenerus praktiskajās un
teorētiskajās nodarbībās. Iespējamās praktisko un teorētisko nodarbību tēmas – kērlinga
tehniskā sagatavotība, stratēģija un taktika, fiziskā un psiholoģiskās sagatavotība kērlingā
u.c. LKA sedz attiecīgā izlases spēlētāja/-u vai trenera transporta un naktsmītnes
izdevumus.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2018.gada janvāris-decembris.
Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

Junioru attīstības programma neattiecas uz atbalstu Latvijas junioru izlasēm.

