Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 23. februārī

Nr. 1/2017-2

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Palma, Ojārs Briedis
novērotāji: Evita Regža, Una Ģērmane, Evija Dompalma-Linuža
sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 19:00
Darba kārtība:
1. Par 2017./2018. gada sezonas kalendāro plānu.
2. Par LKA 2017. gada budžetu.
3. Par “Junioru attīstības programmu 2017. gadam”.
4. Dažādi:
a) Par izmaiņām LKA 2016./2017. gada sezonas kalendārajā plānā.
b) Par “Nacionālo izlašu veidošanas noteikumiem”.
1. Par 2017./2018. gada sezonas kalendāro plānu
A.Zentelis informē, ka ir sagatavots 2017./2018. gada sezonas kalendārā plāna projekts.
Valde kopā ar SIA “Kērlinga halle” pārstāvi Evitu Regžu izskata projektu.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “LKA 2017./2018. gada sezonas kalendāro plānu”.
2. Par LKA 2017. gada budžetu
A.Zentelis iepazīstina LKA valdi ar 2016. gada ieņēmumu-izdevumu plāna izpildi un
iepazīstina ar 2017. gada ieņēmumu-izdevumu plāna projektu.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “LKA ieņēmumu-izdevumu plānu 2017. gadam”.
3. Par “Junioru attīstības programmu 2017. gadam”.
R.Vaivods ir sagatavojis “Junioru attīstības programmu 2017. gadam” un iepazīstina ar to

LKA valdi.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programmu 2017. gadam”.
4. Dažādi
a) Par izmaiņām LKA 2016./2017. gada sezonas kalendārajā plānā
A.Zentelis informē, ka saskaņā ar “Nacionālo izlašu veidošanas noteikumiem” ir
izveidojusies situācija, ka divas sieviešu komandas - JKK/Staša-Šaršūne un Nicoll/Regža - ir
izcīnījušas vienādu punktu skaitu cīņā par tiesībām pārstāvēt valsti 2018. gada Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīrā un ir nepieciešams aizvadīt pārspēles. A.Zentelis piedāvā pārspēles aizvadīt
2017. gada 5.-7. maijā un Latvijas jaukto komandu čempionātu pārcelt uz 2017. gada 12-14. un
19.-21. maiju.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Pārspēles starp komandām “JKK/Staša-Šaršūne” un “Nicoll/Regža” rīkot 2017. gada 5.7. maijā, nosakot, ka komandas aizvadīs 10 endu spēles līdz vienas komandas 3 uzvarām.
2. Latvijas jaukto komandu čempionātu rīkot 2017. gada 12.-14. un 19.-21. maijā.

b) Par “Nacionālo izlašu veidošanas noteikumiem”
Una Ģērmane uzskata, ka 2017. gada 19. janvāra LKA valdes sēdē pieņemtais lēmums
veikt izmaiņas “Nacionālo izlašu veidošanas nolikumā” sadaļā par atlasi Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīram ir nekorekts un negodīgs un uzskata, ka lēmums pieņemts konkrētu
komandu interesēs.
R.Vaivods norāda, ka jau 2014. gada 11. jūnija valdes sēdē tika apstiprinātas izmaiņas
“Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos” un sadaļa, kas attiecas uz atlasi Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīram nav mainīta kopš 2014. gada lēmuma. 2017. gada 19. janvāra valdes sēdē
tika apstiprinātas izmaiņas pārējās sadaļās, kas saistīts ar izmaiņām Eiropas un Pasaules
čempionātu atlases kārtībā, bet Olimpisko spēļu un to kvalifikācijas turnīru sadaļa joprojām ir
palikusi nemainīta.
U.Ģērmane lūdz LKA ģenerālsekretāru A.Zenteli sagatavot informāciju, kur ir pieejamas
“Nacionālo izlašu veidošanas noteikumu” iepriekšējās redakcijas un nosūtīt viņai uz viņas epastu.
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:00
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.
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