Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 9. martā

Nr. 1/2018-4

Neklātienes balsojums
Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Ieva Krusta, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis
novērotāji: --sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. --Darba kārtība:
1. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai 2018. gada Pasaules jaukto pāru
kērlinga čempionātā.
1. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai
2018. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē, ka 08.03.2018. tika nosūtīts e-pasts Pasaules jaukto pāru Latvijas
kvalifikācijas turnīra uzvarētājiem VKK/S.Blumberga R.Gulbis (turpmāk - Komanda). Tajā ir tika
lūgts apstiprināt, ka komanda, gatavojoties Pasaules čempionātam, piedalīsies LKA noteiktajos
(vai līdzvērtīga līmeņa) 3 sagatavošanās turnīros, vai arī minēt objektīvus iemeslus izmaiņām LKA
noteiktajā sagatavošanās plānā.
09.03.2018. no Komandas ir saņemts iesniegums ar paskaidrojumiem. Komanda
apliecina gatavību piedalīties vienā no LKA noteiktajiem sagatavošanās turnīriem “Latvian Mixed
Doubles Curling Cup II”, un pārējos divus turnīrus “Hungarian MDCC” un “Latvian MDCC I”
aizstāt ar “International Mixed Doubles Dumfries” un “Latvian Mixed Doubles Grand Prix 7.
posmu” un treniņspēlēm Rīgā, Kērlinga hallē.
Komanda atsaucas uz to, ka tā pilda starp Komandu un LKA noslēgtā sadarbības līguma
nosacījumus un tajā nav atrunāti konkrēti sagatavošanās turnīri un soda mēri, kas attiektos uz šo
turnīru neapmeklēšanu.
Papildus šim iesniegumam Komanda ir pievienojusi sagatavošanās plānu un iesniegumu
ar lūgumu apstiprināt izlaši šādā sastāvā: Santa Blumberga, Ritvars Gulbis, treneris Aivars
Avotiņš.
A.Zentelis norāda, ka sadarbības līgums starp Komandu un LKA tiek slēgts saskaņā ar
“Eiropas un Pasaules čempionātu Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikumu” (turpmāk - Nolikums)
un “Nacionālo izlašu veidošanas noteikumiem” (turpmāk - Noteikumi), tāpēc noslēgtā

vienošanās jāskatās kontekstā ar šo Nolikumu un Noteikumiem.
Noteikumu 2.13. punkts nosaka, ka “LKA valdei ir tiesības izvirzīt prasības komandai
īstenot noteiktu sagatavošanās programmu startam attiecīgajās oficiālajās sacensības.
Īstenojamā sagatavošanās programma tiek pievienota sadarbības līgumam un ir neatņemama tā
sastāvdaļa.”
Šajā gadījumā visām komandām, kas bija pieteiktas 2018. gada Pasaules čempionāta
Latvijas kvalifikācijas turnīram jauktajiem pāriem, 2017. gada 22. decembrī e-pastā tika nosūtīta
informācija par trīs sagatavošanās turnīriem, kuros ir apstiprināta Latvijas jauktā pāra izlases
dalība. Pretenzijas par nepiemērotu sagatavošanās plānu vai problēmām startēt minētajos
datumos no komandām netika saņemtas. Diemžēl, nosacījums par trīs obligātajiem
sagatavošanās turnīriem netika noslēgts rakstiski un netika pievienots sadarbības līgumiem.
Tādējādi formāli nevar pārmest komandai sadarbības līguma pārkāpumus, kaut gan komanda
bija informēta par izvirzītajiem nosacījumiem.
A.Zentelis norāda, ka pretenzijas pret komandu ir tikai attiecībā uz minētajiem
sagatavošanās turnīriem, bet pārējos sadarbības līguma nosacījumus komanda pilda atbildīgi.

Valde balso: PAR – 3; PRET – 1; ATTURAS – 1.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jauktā pāra izlasi dalībai 2018. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga
čempionātā šādā sastāvā: Santa Blumberga, Ritvars Gulbis, treneris Aivars Avotiņš.
2. Noteikt, ka komandai VKK/S.Blumberga R.Gulbis ir jākompensē LKA turnīru
“Hungarian Mixed Doubles Curling Cup” un “Latvian Mixed Doubles Curling Cup” dalības maksas
un citus izdevumus, kas ir radušies, nepiedaloties šajos turnīros.
3. Turpmāk Sadarbības līgumā starp LKA un komandām noteikt kārtību, kādā komandas
tiek informētas par obligātajiem sagatavošanās turnīriem un soda sankcijām, ja komanda
atsakās ievērot LKA noteikto sagatavošanās plānu.
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