Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
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Nr. 1/2019-5

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Mārtiņš Trukšāns, Ojārs
Briedis
novērotāji: Jānis Laizāns
sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:55
Darba kārtība:
1. Par LKA 2019./2020. gada sezonas kalendāru.
2. Par izmaiņām "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos".
3. Par "Finansiālā atbalsta programmu junioriem 2019. gadam".
4. Par "22-25 gadus veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam".
5. Par LKA 2019. gada budžetu.
6. Dažādi.
1.

Par LKA 2019./2020. gada sezonas kalendāru

A.Zentelis informē, ka ir saņemts SIA “Kērlinga halle” izpilddirektores Evitas Regžas epasts ar lūgumu viņas slimības dēļ atlikt 2019./2020. gada sezonas kalendāra apstiprināšanu.
Ņemot vērā, ka LKA rīkotās sacensības galvenokārt notiek Kērlinga hallē Rīgā, A.Zentelis aicina šī
jautājuma izskatīšanu atlikt līdz nākamajai valdes sēdei. Pārējie valdes locekļi neiebilst.
2.

Par izmaiņām "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos"

A.Zentelis informē, ka, balstoties uz 21.03.2019. valdes sēdes 4. punktā diskutēto ir
sagatavoti trīs dokumenti, kas skar izmaiņas nacionālo kērlinga izlašu noteikšanas kārtībā:
1. Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikums (labots dokuments).
2. Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumi (jauns dokuments).
3. WCF kērlinga sacensību Latvijas kvalifikācijas turnīru nolikums (jauns dokuments).
Valdes locekļi diskutē, vai minētie dokumenti būtu jānosūta izskatīšanai LKA biedriem.
J.Laizāns norāda, 08.03.2018. valdes sēdē LKA valde ir nolēmusi nacionālo izlašu atlases
kārtību saskaņot ar LKA biedriem. Viņš arī norāda, ka izmaiņas skar atlasi uz Olimpiskajām un
Paraolimpiskajām spēlēm un pēc viņa domām šīs izmaiņas ir novēlotas, jo ir sācies jauns

olimpiskais cikls. Līdz ar to gan plānoto izmaiņu apstiprināšana, gan iepriekšējo noteikumu
saglabāšana izsauks kādas puses negācijas. Tāpat J.Laizāns norāda, ka 08.03.2018. valdes sēdē
tika lemts, ka izlases dalībai 2022. gada Ziemas Olimpiskajām un Paraolimpiskajām spēlēm tiks
noteiktas 2019./2020. gada un 2020./2021. gada sezonā, bet pēc plānotajām izmaiņām faktiski
izlase tiks noteikta vienā sezonā.
LKA valdes locekļi diskutē un vienojas nosūtīt LKA biedriem apspriešanai sagatavotos
dokumentus un lemt par šī jautājuma tālāko virzību nākamajā valdes sēdē, kas paredzēta
29.04.2019. pulksten 18:30 LKA birojā.
Tāpat LKA valdes locekļi vienojas turpināt darbu pie dokumentu sagatavošanas, lai
precizētu nacionālo izlašu un prioritāro komandu finansēšanas kārtības.
3.

Par "Finansiālā atbalsta programmu junioriem 2019. gadam"

A.Zentelis atgādina, ka iepriekšējā valdes sēdē tika atlikts jautājums par “Finansiālā
atbalsta programmu junioriem 2019. gadā”. Viņaprāt, iepriekšējā atbalsta programma ir pārāk
sadrumstalota un ne visas programmas daļas tiek realizētas, tāpēc būtu jāveic būtiskas
korekcijas. Šīs sezonas laikā iesāktā prakse, ka katrai junioru komandai ir piesaistīts savs treneris,
kas strādā saskaņā ar apstiprinātu plānu visas sezonas garumā, ir labi sevi parādījusi, tāpēc šajos
noteikumos būtu jāveic būtiski labojumi. A.Zentelis aicina pārējos valdes locekļus izteikt savu
viedokli, vai būtu jāturpina līdzšinējā programma vai tomēr būtu jāpārstrādā esošie noteikumi.
M.Trukšāns aicina iesaistīt arī pašus juniorus, lai noskaidrotu, kā vislabāk piesaistīt
jaunus spēlētājus.
Valdes locekļi vienojas, ka A.Zentelis sagatavos savu piedāvājumu līdz 2019. gada 15.
maijam junioru atbalsta programmai 2019. gadā, lai LKA valde varētu lemt par konkrētiem
priekšlikumiem.
4.

Par "22-25 gadus veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam"

A.Zentelis atgādina, ka iepriekšējā valdes sēdē tika atlikts jautājums par “22-25 gadus
veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam” un aicina apstiprināt šo programmu.
M.Trukšāns aicina papildināt programmu ar punktu, kas paredz, ka uz iesnieguma
pamata LKA valde var lemt arī par tāda veida atbalstu, kas nav detalizēti aprakstīts programmā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “22-25 gadus veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam”
(pielikums nr.1).
5.

Par LKA 2019. gada budžetu

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots budžeta piedāvājums 2019. gadam.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt LKA 2019. gada budžetu (pielikums nr.2).
6.

Dažādi

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.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Raimonds Vaivods
Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja

Artis Zentelis

Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTA:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2019. gada 17. aprīlī
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidente
________________
I.Palma

22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma 2019. gadam
Attīstības programmas mērķi:
 Veicināt spēlētāju iesaisti kērlingā pēc 21 gada vecuma.
 Veicināt jauno spēlētāju individuālo izaugsmi kērlingā.
 Palīdzēt jaunajiem spēlētājiem (dzimuši no 1995. gada 1. jūlija līdz 1998.gada 30.jūnijam),
kas ir pārsnieguši junioru vecumu kērlingā, iekļauties pieaugušo spēlētāju apritē.
1) Spēlētāju dalība LKA prioritārajos čempionātos
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu 22-25 gadus vecuma spēlētājiem dalībai LKA
rīkotajos prioritārajos čempionātos - 50% atlaide dalības maksai Latvijas čempionātā vīriešu
un sieviešu konkurencē un Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem. Atlaide tiek piešķirta
proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas
čempionātā.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
2) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 22-25 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks iesniedz LKA finanšu
līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu apmeklējumu apliecinošus
dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma reizes. Piemēram, ja ir
iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir izmantojis tikai 8 reizes, tad LKA
sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas dalībnieks sedz 50% no 8 reižu
izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
3) Atbalsts vadošo komandu dalībniekiem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu 22-25 gadus veciem spēlētājiem, kas Latvijas
čempionātā vīriešu un sieviešu konkurencē vai Latvijas jaukto pāru kērlinga čempionātā ir

iekļuvuši labāko trīs komandu skaitā un gatavojas Eiropas vai Pasaules čempionāta Latvijas
kvalifikācijas turnīram - programmas dalībniekam LKA sedz izdevumus pilnā apmērā (nav
jāveic 20% līdzmaksājums).
Atlaide tiek piešķirta proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās
komandas dalības maksas čempionātā.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
4) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 22-25 gadus vecajiem spēlētājiem arī
tādu aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā (piemēram, ceļa
izdevumu segšanai, lai nokļūtu treniņu norises vietā vai fiziskās sagatavotības treniņu
izmaksu segšanai). Iesniegums tiek izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek finansētas
no brīža, kad finansējums ir apstiprināts.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

LKA budžets 2019. gadam, EUR
Ieņēmumi
Dotācijas
IZM izlasēm (Izglītības un zinātnes ministrija, izlašu nodrošinājums)
LKSSA (Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācija, izlašu nodrošinājums)
LPK - IZM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, valsts dotācija)
LPK - LVM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, kapitālsabiedrību ziedojumi)
WCF DAP (Pasaules Kērlinga fedrācija, attīstības projektiem)

2019 plāns

319.957
228.607
146.523
51.327
6.844
12.000
11.913

Biedra naudas

1.260

Ziedojumi
Vispārīgai lietošanai

35.400
35.400

Sponsorējumi

0

Ieņēmumi no sacensību rīkošanas
45.490
Dalības maksas
30.000
Tukuma novada dome
4.800
RD IKSD (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, sacensību rīkošanai)3.080
LSFP (Latvijas Sporta Federāciju Padome, sacensību rīkošanai)
7.610
Citi ieņēmumi
Pašvaldību atbalsts izlašu dalībniekiem
Latvijas skolu jaunatnes Ziemas Olimpiskais festivāls (LSFP)
LSFP - Eiropas Sporta nedēļa
WCF - WWJBCC lidojumu atmaksa
Komisija no ziedojumiem
Kērlinga inventāra izīrēšana
Kērlinga inventāra pārdošana

9.200
5.000
600
1.000
2000
600
-

Pielikums Nr.2

Izdevumi

2019 plāns

352.908

Izlašu nodrošinājums
148.764
sievietes (PČ 2019)
9.000
jauktie pāri (PČ 2019)
8.600
seniori (PČ 2019)
1.200
seniores (PČ 2019)
1.200
jauktā komanda (PČ 2019)
1.200
vīrieši (EČ 2019)
15.660
sievietes (EČ2019)
15.660
jauktie pāri (PČ kval.2019)
8.000
juniori (PČ B 2020)
20.000
juniores (PČ B 2020)
20.000
sievietes/vīrieši (PČ kval. 2019)
12.000
ratiņkērlings (PČ 2020)
25.044
kopējie izdevumi (formas tērpi, vimpeļi, nozīmītes, apdrošināšana) 11.200
Treneri
junioru izlašu treneri
pārējo junioru komandu treneri

21.505
16.598
4.908

Prioritāro komandu nodrošinājums
vīrieši
1. vieta
2. vieta
3. vieta
sievietes
1. vieta
2. vieta
3. vieta
vīrieši, rezerves izlase
sievietes, rezerves izlase
jauktie pāri, rezerves izlase

36.400

Sacensību rīkošanas izdevumi
Izdevumi, kas segti no dalības maksām
LKA līdzfinansējums junioriem sacensībās
Latvijas čempionāts vīr./siev, jauktajiem pāriem
Amatieru līga, Darbdienu līga
LKA līdzfinansējums sacensību rīkošanai
EČ kvalifikācijas turnīrs vīriešiem/sievietēm
PČ kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem - pavasaris
PČ kvalifikācijas turnīrs jauktajiem pāriem - rudens
LČ vīr./siev.
LČ jauktajiem pāriem
LČ senioriem
LČ junioriem
LČ ratiņkērlingā
LČ MIX
Riga Junior Open
WCT LIC

54.100
34.800
1.700
500
1.200
17.600
4.000
1.800
3.000
1.500
3.000
800
500
3.000

Attīstības projekti
Jauniešu-iesācēju grupas
Līdzfinansējums junioru komandām
Junioru dalība starptautiskajās nometnēs
Treneru C kategorijas kursi
TV translācijas sportcentrs.com
Skolu bezmaksas pasākumi KH
Dalība publiskajos popularizācijas pasākumos
Mārketinga materiāli
Projektu konkurss LKA biedru rīkotajiem turnīriem
U25 atbalsta programma
Junioru Mixed Doubles turnīri (KH)
Līdzfinansējums junioru nometnēm
Eiropas spota nedēļa
Rīgas skolu mini kērlinga čempionāts

39.613
3.413
15.000
3.500
700
3.000
3.500
500
500
4.000
500
2.500
700
1.000
800

Biedru naudas
LKSSA biedra nauda
WCF biedra nauda

1.040
700
340

Administratīvie izdevumi
Ģenerālsekretārs
PR speciālists
Projektu vadītājs
Grāmatvedība
Telpu īre
Komunālie maksājumi
Internets
Pārējie administratīvie izdevumi

42.499
21.968
12.472
1.500
1.950
1.767
650
218
1.975

Citi izdevumi
Sacensību akmeņu atjaunošana, mērinstrumentu atjaunošana
Parējie izdevumi

8.986
8.986
-

5.000
2.500
1.500
5.000
2.500
1.500
7.500
7.500
3.400

