Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2015-7
2015. gada 25. augustā
Biedru sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde, 2015. gada 5. augustā, nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem par
sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: LKA valdes priekšsēdētājs Uldis Mucinieks
Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis
Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:
1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Artis Zentelis uz pilnvaras pamata
2. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – nav pārstāvēts
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
4. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
5. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Ansis Regža uz pilnvaras pamata
6. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
7. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgrieze
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Rihards Jeske uz pilnvaras pamata
9. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Uldis Mucinieks, Ieva Krusta,
Aleksandrs Dimbovskis
Sapulci sāk plkst. 18:40
Biedru sapulces dienas kārtība:
1. Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
3. Protokolista ievēlēšana.
4. Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti).
5. Darba kārtības apstiprināšana.
6. LKA valdes atskaite.
7. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
8. Dažādi.
Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana
Valdes priekšsēdētājs U.Mucinieks atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9
biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir astoņi. Ir izsniegti 8 (astoņi) balsošanas
mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.
Saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu” Biedru sapulci vada valdes
priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītājs. U.Mucinieks aicina izvirzīt
kandidatūras Sapulces vadītāja vietai.

Citi kandidāti netiek izvirzīti un U.Mucinieks kļūst par Sapulces vadītāju.
Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana
Sapulces vadītājs aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza
S.Saulgriezi.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Balsojums:
PAR – 8, PRET – nav, ATTURAS – nav.
Lēmums: Sanita Saulgrieze tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.
Protokolista ievēlēšana
Sapulces vadītājs aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot A.Zenteli.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Balsojums:
PAR – 8, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par sapulces protokolistu.
Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)
Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola
pareizību un izvirza J.Rudzīti un R.Jeski.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.
Balsojums:
PAR – 6, ATTURAS – 2, PRET – nav
Lēmums: Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir Jānis Rudzītis un Rihards Jeske.
Darba kārtības apstiprināšana
Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:
1. LKA valdes atskaite.
2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
3. Dažādi.
Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.
Balsojums:
PAR – 8, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.
1. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite
LKA valde prezentē 2014./2015. gadā paveikto un iepazīstina ar 2015./2016. gada
sezonā plānotajām aktivitātēm.

A.Zentelis informē, ka 2015. gada rudenī ir plānots organizēt darba grupu, kurā LKA
Biedrus aicinās izvirzīt savus pārstāvjus, lai diskutētu par LKA turpmākajiem attīstības
virzieniem.
A.Regža interesējas, kāpēc LKA gada pārskatā no LR Izglītības un Zinātnes ministrijas
saņemtās naudas summas atšķiras no prezentācijām norādītajām.
A.Zentelis paskaidro, ka gada pārskatā norādīti grāmatvediskie atlikumi pārskata gada
noslēgšanās brīdī 2015. gada 30. jūnijā, savukārt prezentācijā norādītas summas par
kalendāro 2015. gadu.
R.Vaivods rosina diskusiju par to, vai turpmāk LKA būtu jāfinansē neprioritārās - senioru
vīriešu un sieviešu un jauktā kērlinga disciplīnas. Prioritārās izlases ir daudz un tāpēc
jāizvērtē, kā pēc iespējas efektīvāk izlietot LKA pieejamo finansējumu.
R.Jeske interesējas, vai ir indikācijas, ka finansējums samazināsies un šis jautājums ir
aktuāls.
U.Mucinieks norāda, ka nav garantēts konkrēts finansējums katru gadu, tāpēc aktuāls ir
jautājums, cik lielā mērā tiek atbalstīts augstu sasniegumu sports un kādā līmenī tautas
sports.
A.Avotiņš norāda, ka finansējuma sadalījuma gala variantu vajadzētu izstrādāt
stratēģiskajai darba grupai. Viņaprāt finansējums neprioritārajām izlasēm ir nepieciešams,
bet lielums ir diskutējams. Piemēram, tas varētu būt minimālais finansējums plus noteikti
procenti, ja LKA attiecīgais gads ir finansiāli veiksmīgs.
J.Rudzītis piedāvā noteikt konkrētus ierobežojumus, piemēram, finansēt tikai ceļa un
uzturēšanās izdevumus.
A.Regža norāda, ka pēc viņa domām senioru izlases nav simtsprocentīgi jāfinansē, bet
nevajag nodarboties ar demagoģiju, ka trūkst naudas citiem attīstības projektiem, kurš šī
nauda tiks izlietota.
I.Krusta precizē, ka runa nav par tiesību atņemšanu dalībai Pasaules kērlinga federācijas
(WCF) rīkotajos čempionātos, bet tikai par finansēšanas modeli.
J.Rudzītis interesējas par pieredzi ar nacionālo treneri - vai atkal algotu kādu speciālistu
šajā pozīcijā, ja finansējums to ļautu? Ļoti liela nozīme būs sportiskajam sniegumam 2017.
gadā, kad notiks Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs.
A.Zentelis norāda, ka atbalstītu nacionālā trenera piesaisti.
I.Krusta uzskata, ka šis jautājums jādiskutē plašākā lokā.
J.Rudzītis interesējas, vai bija jūtams nacionālā trenera pienesums.
A.Avotiņš pauž savu pieredzi, ka lielākais pienesums ir bijis laikā, kad nacionālā trenere
uzturējās Latvijā. Periodā, kad tika piesaistīta uz turnīriem, šis pienesums bija mazāks. Viņš
pauž savu viedokli, ka ļoti jācenšās atbalstīt vietējos trenerus, ārzemniekus piesaistot tikai uz
noteiktiem periodiem vai projektiem.

J.Rudzītis attiecībā uz LKA finansējuma piešķiršanu C kategorijas treneru kursiem
ierosina, ka būtu jānosaka papildus nosacījums - šiem treneriem jāizstrādā prakses darbs, kas
saistīts ar kādu no nacionālajām izlasēm.
2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
Sapulces vadītājs informē, ka no valdes priekšsēdētāja U.Mucinieka ir saņemts
iesniegums par atkāpšanos no LKA valdes locekļa un LKA valdes priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanas ar 01.09.2015. Līdz ar to LKA valde no 01.09.2015. paliek četru cilvēku sastāvā.
Saskaņā ar LKA statūtu 8.1. punktu valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Līdz ar to ir
nepieciešams ievēlēt vienu valdes locekli un valdes priekšsēdētāju.
Sapulces vadītājs aicina LKA Biedriem izvirzīt savus kandidātus.
Neviens kandidāts netiek izvirzīts.
Sapulces vadītājs rosina noteikt nākamās LKA Biedrus sapulces datumu.
LKA Biedri vienojas rīkot ārkārtas LKA Biedru sapulci 2015. gada 18. septembrī pulksten
18:00 Kērlinga hallē Rīgā, Biķernieku ielā 121h ar šādu dienas kārtību:
1. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
2. Dažādi.
3. Dažādi
A.Regža rosina, ka būtu labi, ja ar tulkošanas biroja palīdzību tiktu iztulkoti kērlinga
spēles noteikumi.
A.Regža interesējas, vai LKA valde izmanto WCF piedāvāto inventāra programmu.
A.Zentelis atbild noraidoši, bet izskatīs iespēju to izmantot.
I.Krusta izsaka pateicību A.Regžam par ierosinājumu.
I.Apmane norāda, ka noteikti ir daudzas lietas, ko var izdarīt vēl labāk, bet šī ir pirmā
valde, kas patiešām atbalsta tieši juniorus.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par
slēgtu plkst. 20:00.

LKA Biedru sapulces vadītājs:

(U.Mucinieks)

Protokolists:

(A.Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību:

(J.Rudzītis)

(R.Jeske)

