Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 12. jūnijā

Nr. 1/2015-6

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ojārs Briedis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:40
Darba kārtība:
1) Par biedrības "Riga International Curling Club" izstāšanos no Latvijas Kērlinga asociācijas.
2) Pieteikumu izskatīšana konkursā "Par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai
periodā 01.07.2015.-30.06.2016.".
3) Par uzbrauktuves ierīkošanu pie SIA "Kērlinga halle".
4) Dažādi
a) Izmaiņas Latvijas vīriešu izlases sastāvā.
b) Par Latvijas senioru vīriešu un sieviešu čempionātu.
c) Par dalību Rīgas sporta naktī.
1. Par biedrības "Riga International Curling Club" izstāšanos

no Latvijas Kērlinga asociācijas
A.Zentelis informē, ka no biedrības “Riga International Curling Club” 22.06.2015. ir
saņemts iesniegums par izstāšanos no LKA. Saskaņā ar LKA Statūtu 4.8. punktu Biedra kandidāts
vai biedrs var jebkurā laikā izstāties no LKA, rakstveidā paziņojot par to valdei. Līdz ar to no
22.06.2015. “Riga International Curling Club” ir zaudējis LKA Biedra kandidāta statusu.

2. Pieteikumu izskatīšana konkursā "Par finansiālu atbalstu LKA Biedru

sacensību organizēšanai periodā 01.07.2015.-30.06.2016."
A.Zentelis informē, ka konkursam "Par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību
organizēšanai periodā 01.07.2015.-30.06.2016." (turpmāk - Konkurss) ir saņemti pieci pieteikumi.
Ventspils kērlinga klubs iesniedzis trīs pieteikumus atbalstam sacensībām “Ventspils Kauss 2015”,
“Ziemassvētku kauss 2015”, “Ventspils pilsētas 14. atklātais čempionāts kērlingā”; SIA “Kērlinga
halle” pieteikusi projektu “Rīgas atklātais čempionāts kērlingā”, kā arī sadarbībā ar Sporta klubu
“OB” - “Latvian Mixed Soubles Curling Cup 2016”. Visos Konkursa pieteikumos lūgts atbalsts
maksimālajā 600 EUR apmērā.

LKA valde ir izskatījusi iesniegtos projektus un secinājusi, ka tie atbilst konkursa
nolikuma prasībām.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt līdzfinansējumu sporta bāzes īrei vai ledus laukuma īrei 600 EUR apmērā
sacensībās “Ventspils Kauss 2015”, “Ziemassvētku kauss 2015”, “Ventspils pilsētas 14. atklātais
čempionāts kērlingā”, “Rīgas atklātais čempionāts kērlingā” un “Latvian Mixed Soubles Curling
Cup 2016”.
3. Par uzbrauktuves ierīkošanu pie SIA "Kērlinga halle"
A.Zentelis informē, ka no SIA “Kērlinga halle” 24.07.2015. ir saņemts iesniegums ar
lūgumu finansēt 50% uzbrauktuves ierīkošanu pie SIA “Kērlinga halle” Rīgā, Biķernieku ielā 121h
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Pievienotā projekta tāmē norādītās kopējās izmaksas ir
1101,50 EUR.
O.Briedis norāda, ka izstrādātais projekts neatbilst vides pieejamības prasībām un pa
šādu uzbrauktuvi fiziski nebūs iespējams uzbraukt. Lai šī uzbrauktuve būtu normāli izmantojama,
tai ir jābūt ievērojami garākai, kas sadārdzinās kopējās izmaksas. Kontaktējoties ar uzbrauktuves
projektētājiem, ir panākta vienošanās, ka viņi septembra sākumā sagatavot jaunu piedāvājumu,
kas atbilst valstī noteiktajiem standartiem. O.Briedis atbalsta šādas uzbrauktuves ierīkošanu, bet
ne piedāvāto projektu.
R.Vaivods norāda, ka nav skaidrs, kā atbalstu uzbrauktuves ierīkošanai pie
kapitālsabiedrības vērtēs Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts Ieņēmumu dienests, jo LKA
finanšu līdzekļi nav paredzēti šādu projektu realizācijai.
A.Zentelis norāda, ka, lai varētu lemt par finansējuma piešķiršanu, būtu jāizsludina
atbilstošs attīstības projektu konkurss, kurā varētu pieteikties arī citi pretendenti. Daugavpils
ledus hallē arī trenējas ratiņkrēslu kērlinga komandas, tāpat Tukumā un Ventspilī ir spēlējušas
ratiņkrēslu komandas, bet tur par vides pieejamību rūpējas pašas halles un līdz šim nav lūgušas
atbalstu LKA.
U.Mucinieks norāda, ka LKA 2015. gada budžetā nav paredzēti līdzekļi šādu projektu
realizācijai.
Valde balso: PAR – 2; PRET – 3; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Neatbalstīt SIA “Kērlinga halle” aicinājumu segt 50% no uzbrauktuves
ierīkošanas izmaksām pie SIA “Kērlinga halle” Rīgā, Biķernieku ielā 121h.
4. Dažādi
a) Izmaiņas Latvijas vīriešu izlases sastāvā
A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no Latvijas vīriešu izlases ar lūgumu

apstiprināt dalībai Eiropas čempionātā kērlingā 2015. gadā piekto spēlētāju Raivi Bušmani.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Raivi Bušmani Latvijas vīriešu izlases sastāvā dalībai 2015. gada
Eiropas kērlinga čempionātā.
b) Par Latvijas senioru vīriešu un sieviešu čempionātu
A.Zentelis informē, ka ir sagatavots Latvijas senioru čempionāta vīriešu un sieviešu
konkurencē spēļu kalendāra varianti līdz pat 4 komandām komandām katram dzimumam. Ja
pieteiksies vismaz 3 vīriešu vai sieviešu komandas, tad nebūs iespējams izspēlēt čempionātu
vienā nedēļas nogalē, tāpēc ierosina LKA sezonas kalendārajā plānā Latvijas senioru
čempionātam paredzēt arī 2015. gada 17.-18. oktobri.
Tāpat A.Zentelis norāda, ka pie atsevišķiem izspēles modeļiem čempionāta izmaksas ir
nesamērīgi augstas.
U.Mucinieks aicina apvienot Latvijas senioru čempionātu ar citām sacensībām, lai
samazinātu čempionāta izmaksas.
Valde vienojas, ka paralēli Latvijas senioru čempionātam varētu tikt aizvadītas Amatieru
līgas spēles.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. LKA sezonas kalendārajā plānā 2015. gada 17.-18. oktobri rezervēt Latvijas
senioru čempionātam vīriešu un sieviešu konkurencē.

c) Par dalību Rīgas sporta naktī
A.Zentelis informē, ka LKA ir pieteikta dalībai Rīgas sporta naktī, kas notiks 2015. gada 11.
septembrī. Līdz ar to bez maksas būs iespējams popularizēt kērlinga aktivitātes sporta
interesentiem. LKA stends atradīsies netālu no Latvijas Nacionālās Operas.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:40 valdes
sēde tiek paziņota par slēgtu.
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