Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2016. gada 11. jūlijā

Nr. 1/2016-4

Sēde notiek Rīgā, Balvu ielā 11, biedrības „Rūpju bērns” telpās.
Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: Roberts Krusts
sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1) Latvijas jauktās izlases apstiprināšana.
2) Latvijas junioru izlašu treneru apstiprināšana.
3) Par LKA Biedru sapulci.
4) Dažādi.
a) Par izmaiņām LKA kalendārajā plānā 2016./2017. gada sezonā.
b) Par junioru treneru darba samaksu.
c) Par izmaiņām Latvijas nacionālo izlašu noteikšanā.
d) Par “Daugavas Stadionu”.

1. Latvijas jauktās izlases apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka saskaņā ar Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu 2.1.
punktu tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules Kērlinga federācijas (WCF) starptautiskajās sacensībās
nākamajā sezonā iegūst komanda, kas Latvijas čempionātā kērlingā izcīnījusi pirmo vietu.
2.5. punktā noteiktajā termiņā ir saņemts iesniegums no Latvijas jaukto komandu
kērlinga čempionāta uzvarētājiem - komandas SK OB/Regža, lūdzot apstiprināt komandu Latvijas
izlases statusā dalībai 2016. gada Pasaules kērlinga čempionātā jauktajām (MIX) komandām, kas
notiks 2016. gada 14.-22. oktobrī Kazaņā, Krievijā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto izlasi dalībai 2016. gada Pasaules kērlinga čempionātā
jauktajām komandām šādā sastāvā: Ansis Regža, Dace Regža, Aivars Gavars, Antra Zvane.

2. Latvijas junioru izlašu treneru apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka 2016. gada 31. maijā noslēdzās pieteikšanās konkursam par
galveno treneru amatu darbā ar junioru vīriešu un junioru sieviešu izlasi.
Darbam ar junioru vīriešu izlasi saņemts pieteikums no Raimonda Vaivoda. Darbam ar
junioru sieviešu izlasi saņemts pieteikums no Santas Blumbergas. Abi minētie treneri iesnieguši
arī pārējos prasītos dokumentus. Citi pieteikumi nav saņemti.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 0; ATTURAS – 1;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Raimondu Vaivodu par Latvijas junioru vīriešu izlases galveno treneri.
2. Apstiprināt Santu Blumbergu par Latvijas junioru sieviešu izlases galveno treneri.
3. Par LKA Biedru sapulci
A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA Statūtu 7.3. punktu kārtējā Biedru sapulce tiek
sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. augustam. Statūtu 7.5. punkts paredz, ka Biedru
sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku
uzaicinājumu un biedru sapulcē plānoto dienas kārtību.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Izsludināt kārtējo LKA Biedru sapulci 2016. gada 12. augustā pulksten 18:30 Rīgā,
Biķernieku ielā 121h.

Dažādi
a) Par izmaiņām LKA kalendārajā plānā 2016./2017. gada sezonā.
A.Zentelis informē, ka ar Pasaules Kērlinga federāciju (WCF) un SIA “Kērlinga halli” ir
saskaņotas izmaiņas divu plānoto pasākumu norises laikos - “Olympic Celebration Tour” un “Riga
Junior Open”.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Astiprināt “Olympic Celebration Tour” norisi 2016. gada 7.-9. oktobrī un “Riga Junior
Open” norisi 2016. gada 9.-11. decembrī.
A.Zentelis informē, ka no Daces Regžas un Elēnas Kāpostiņas 2016. gada 1. jūlijā ir
saņemts e-pasts ar lūgumu pārcelt Latvijas jaukto pāru čempionāta norises laiku, jo sieviešu
senioru izlase ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties Eiropas senioru čempionātā, kas 2016. gada
1.-5. novembrī norisināsies Skotijā.
A.Zentelis norāda, ka pašlaik nevienai senioru komandai nav izlases statuss un Eiropas
senioru kērlinga čempionāts nav iekļauts WCF kalendārā, tāpēc nav uzskatāms par oficiālām
sacensībām.

Valde diskutē.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Nemainīt Latvijas jaukto pāru kērlinga čempionāta norises laiku.
A.Zentelis informē, ka no SIA “Kērlinga halle” izpilddirektores Evitas Regžas ir saņemts epasts ar piedāvājumu pārcelt Latvijas čempionātu vīriešiem un sievietēm uz 2017. gada 13.-19.
vai 20.-26. februāri, kad gripas slimotāju būtu mazāk.
I.Krusta norāda, ka minētie datumi ir nepilnu mēnesi pirms Pasaules sieviešu kērlinga
čempionāta, kas faktiski neļautu izlasei pilnvērtīgi sagatavoties, ja tā izcīnītu tiesības piedalīties
Pasaules čempionātā.
Valde diskutē.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Nemainīt Latvijas vīriešu un sieviešu kērlinga čempionāta norises laiku.
b) Par junioru treneru darba samaksu
A.Zentelis norāda, ka ir nepieciešams noteikt samaksas apmēru gan junioru izlašu
treneriem, gan jauniešu-iesācēju grupu treneriem.
Valde diskutē.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Noteikt Latvijas junioru izlašu treneriem neto darba samaksu 500 EUR apmērā par
izlases sagatavošanu un vadīšanu Pasaules junioru kērlinga B grupas čempionātā 2017. gada 3.-9.
janvārī.
2. Noteikt prēmijas Latvijas junioru izlašu treneriem atkarībā no komandu izcīnītajām
vietām: 500 EUR apmērā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā, 1000 EUR par iekļūšanu labāko trijniekā.
3. Noteikt neto darba samaksu 10 EUR stundā treneriem ar vismaz C kategorijas kērlinga
trenera kvalifikāciju un 8 EUR stundā trenera palīgiem par darbu ar jauniešu-iesācēju grupām.
c) Par izmaiņām Latvijas nacionālo izlašu noteikšanā
A.Zentelis informē, ka 2016. gada 27. jūnijā tika aizvadīta augstu sasniegumu darba
grupas tikšanās, kuras laikā kā optimālākais variants vīriešu, sieviešu un jaukto pāru izlašu
noteikšanā tika rekomendēta izspēles kārtības maiņa, Latvijas čempionātu četrām labākajām
komandām dodot tiesības piedalīties Latvijas kvalifikācijas sacensībās 1-2 mēnešus pirms
attiecīgā Eiropas vai Pasaules čempionāta, lai noskaidrotu izlasi, kas piedalīsies attiecīgajās
starptautiskajās sacensībās.
Vīriešu un sieviešu konkurencē jau ir noskaidrotas izlases, kas ir ieguvušas tiesības startēt

Eiropas čempionātā un pēc tam Pasaules čempionātā, ja šādas tiesības tiks izcīnītas. Savukārt
jauktajiem pāriem rekomendētās izmaiņas būtu iespējams veikt jau 2016./2017. gada sezonā un
2017. gada pavasarī aizvadīt Pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensības, bet tas prasa
papildus finansējumu, kas nav paredzēts 2016. gada budžetā.
Valde diskutē.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Noteikt, ka 2017. gada pavasarī notiekošajā Latvijas čempionātā vīriešiem un sievietēm
četras labākās komandas izcīnīs tiesības piedalīties 2017. gada rudenī notiekošajās Eiropas
čempionāta kvalifikācijas sacensībās.
2. Noteikt, ka 2017. gada rudenī notiekošajā Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem četri
labākie pāri izcīnīs tiesības piedalīties 2018. gada pavasarī notiekošajās Pasaules čempionāta
kvalifikācijas sacensībās.
d) Par “Daugavas Stadionu”
A.Zentelis informē, ka četru celiņu kērlinga halles projekts ir iekļauts VSIA “Kultūras un
sporta centrs “Daugavas Stadions”” rekonstrukcijas projektā un halles celtniecība ir paredzēta
2021.-2022. gadā.

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

