Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2018. gada 5. septembrī

Nr. 1/2018-7

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. Latvijas jauktās izlases apstiprināšana.
2. Latvijas junioru vīriešu izlases apstiprināšana.
3. Latvijas junioru sieviešu izlases apstiprināšana.
4. Par līdzfinansējumu turnīram “Riga Wheelchair International”.
5. Dažādi.
1.

Latvijas jauktās izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka 2018. gada Latvijas jaukto komandu čempionātā par uzvarētājiem
kļuva komanda SK OB/Regža, kas atteicās no iespējas pārstāvēt Latviju Pasaules jaukto komandu
čempionātā, kas norisināsies 2018. gada 13.-20. oktobrī Kelovnā, Kanādā. Iespēja pārstāvēt valsti
Pasaules čempionātā tika piedāvāta Latvijas čempionāta otrās vietas ieguvējiem komandai
RKK/Rudzīte. Komanda ir piekritusi startēt un ir saņemts komandas RKK/Rudzīte iesniegums ar
lūgumu apstiprināt izlasi šādā sastāvā: Jānis Rudzītis, Jeļena Rudzīte, Didzis Pētersons, Dace
Spilnere-Pūciņa.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto izlasi dalībai 2018. gada Pasaules jaukto komandu
čempionātā šādā sastāvā: Jānis Rudzītis, Jeļena Rudzīte, Didzis Pētersons, Dace Spilnere-Pūciņa.
2.

Latvijas junioru vīriešu izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka, saskaņā ar “Latvijas nacionālo izlašu veidošanas noteikumu” 2.9.
punktu junioru konkurencē izlases treneris nosaka izlases sastāvu, savukārt izlases treneri
apstiprina LKA valde.
Ir panākta mutiska vienošanās ar potenciālo Latvijas junioru vīriešu izlases galveno
treneri Ansi Regžu un A.Zentelis aicina LKA valdi apstiprināt viņu izlases galvenā trenera amatam.

Kā savus palīgus viņš ir plānojis piesaistīt Evitu Regžu un Arti Zenteli situācijās, kad viņš nevarēs
piedalīties kādā no treniņiem vai sacensību laikā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Ansi Regžu par Latvijas junioru vīriešu izlases galveno treneri 2018./2019.
gada sezonā.
A.Zentelis informē, ka no A.Regžas ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt Latvijas
junioru vīriešu izlasi šādā sastāvā: Krišs Vonda, Ričards Vonda, Reinis Jučers. Deivids Jēkabsons.
R.Vaivods interesējas, vai ir plānots piesaistīt arī piekto spēlētāju.
A.Zentelis informē, ka piektais spēlētājs tiks piesaistīts, bet pašlaik vēl nav konkrētas
kandidatūras, ko apstiprināt.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas junioru vīriešu izlasi 2018./2019. gada sezonā šādā sastāvā: Krišs
Vonda, Ričards Vonda, Reinis Jučers, Deivids Jēkabsons.
2. Uzdot izlases galvenajam trenerim Ansim Regžam līdz 2018. gada 1. novembrim
piesaistīt izlasei piekto spēlētāju.
3.

Latvijas junioru sieviešu izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir panākta mutiska vienošanās ar potenciālo Latvijas junioru
sieviešu izlases galveno treneri Ivetu Stašu-Šaršūni un aicina LKA valdi apstiprināt viņu izlases
galvenā trenera amatam. Kā savu palīgu viņa ir plānojusi piesaistīt Ievu Krustu situācijās, kad
viņa nevarēs piedalīties kādā no treniņiem vai sacensību laikā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Ivetu Stašu-Šaršūni par Latvijas junioru sieviešu izlases galveno treneri
2018./2019. gada sezonā.
A.Zentelis informē, ka no I.Stašās-Šaršūnes ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt
Latvijas junioru sieviešu izlasi šādā sastāvā: Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Veronika Apse, Ērika
Bitmete.
R.Vaivods interesējas, vai ir plānots piesaistīt arī piekto spēlētāju.
A.Zentelis informē, ka piektais spēlētājs tiks piesaistīts, bet pašlaik vēl nav konkrētas
kandidatūras, ko apstiprināt.

R.Vaivods norāda, ka plānotās Latvijas junioru sieviešu izlases pamatkodolu veido
spēlētājas no komandas, kura 2018.gada Latvijas junioru čempionātā ieņēma tikai 4.vietu.
R.Vaivods norāda, ka izlases sastāvam ir jābūt optimāli spēcīgākajam, jo 2019.gada Pasaules
junioru čempionāts būs arī kā kvalifikācijas turnīrs 2020.gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām
spēlēm, Lozannā, Šveicē.
R.Vaivods norāda, ka viņa ieskatā abu Latvijas junioru izlašu kopējās budžeta tāmes,
ietverot arī paredzēto abu izlašu treneru atalgojumu, ir pretrunā ar iepriekšējo gadu Latvijas
junioru izlašu finansējuma politiku un 2018.gada janvārī apstiprināto LKA budžetu 2018.gadam,
kā arī atstās ietekmi uz 2019.gada LKA budžetu, kura apmērs vēl nav zināms.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 1; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas junioru sieviešu izlasi 2018./2019. gada sezonā šādā sastāvā:
Evelīna Barone, Rēzija Ieviņa, Veronika Apse, Ērika Bitmete.
2. Uzdot izlases galvenajai trenerei Ivetai Stašai-Šaršūnei līdz 2018. gada 1. novembrim
piesaistīt izlasei piekto spēlētāju.
4.

Par līdzfinansējumu turnīram “Riga Wheelchair International”

A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas ratiņkērlinga izlases skipa Poļinas Rožkovas
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt izlasi, sedzot dalības maksu 490 EUR apmērā turnīrā
“Riga Wheelchair International”, kas 2018. gada 8.-10. oktobrī norisināsies Rīgā.
O.Briedis norāda, ka komanda ļoti mērķtiecīgi gatavojas Pasaules B grupas čempionātam,
kas norisināsies 2018. gada 8.-16. novembrī Lohjā, Somijā. Komandas mērķis šosezon ir
kvalificēties A grupai. Pēdējos divos gados ratiņkērlings ticis atbalstīts tikai no Latvijas
Paralimpiskās komitejas finansējuma, kas šogad ir par 4’000 EUR mazāks nekā gadu iepriekš. LKA
sedzot turnīra “Riga Wheelchair International” turnīra dalības maksu, par salīdzinoši nelieliem
līdzekļiem izlasei tiktu nodrošināta augsta līmeņa spēļu prakse pirms izšķirošajām spēlēm
Pasaules čempionāta B grupā.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 0; ATTURAS – 1.
un pieņem lēmumu:
1. Segt Latvijas ratiņkērlinga izlases dalības maksu 490 EUR apmērā turnīrā “Riga
Wheelchair International”, kas norisināsies 2018. gada 8.-10. oktobrī Rīgā.
5.

Dažādi

Valde locekļi diskutē par plānotā Pasaules Kērlinga Federācijas (WCF) kongresa
izskatāmajiem jautājumiem un vienojās par LKA pozīciju balsojumos.
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

