Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2016. gada 12. oktobrī

Nr. 1/2016-9

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Palma
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. Latvijas čempionātu nolikuma apstiprināšana.
2. Par WCF apstiprināto slotu galviņu izmantošanu Latvijas čempionātos.
3. Par Latvijas čempionātu organizācijas komiteju.
4. Dažādi:
a) Rasa Lubartes iesniegums par komandas pārstāvētā kluba maiņu 2016./2017. gada
Latvijas kērlinga čempionātā sievietēm.
b) Latvijas junioru sieviešu izlases treneres Santas Blumberga iesniegums par izmaiņām
komandas sastāvā.
1. Latvijas čempionātu nolikuma apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka, saskaņā ar 11.06.2016. LKA valdes sēdē pieņemto lēmumu par
izmaiņām Latvijas izlašu atlases kārtībā Eiropas un Pasaules čempionātiem sieviešu, vīriešu un
jaukto pāru konkurencē ir nepieciešams iestrādāt izmaiņas Latvijas kērlinga čempionātu
nolikumā un citos saistītajos dokumentos. Kaut gan atlases kārtības pamatprincips ir skaidrs,
nepieciešams vienoties par dažādām detaļām un finansējuma apmēriem.
Valde diskutē un vienojas iestrādāt minētajos dokumentos šādus nosacījumus vīriešu,
sieviešu un jaukto pāru konkurencē:
- Latvijas kvalifikācijas turnīram Eiropas/Pasaules čempionātam kvalificējas četras
komandas, ja kāda no komandām atsakās, šī vieta tiek piedāvāta nākamajai komandai,
- kvalifikācijas turnīrā komandas aizvada divu apļu spēles pēc kura divas labākās
komandas sacenšas finālturnīrā līdz divām uzvarām,
- kvalifikācijas sacensības finansē LKA,
- vīriešu un sieviešu konkurencē, lai sagatavotos kvalifikācijas turnīram, finansējumu
saņem Latvijas čempionāta labākās trīs komandas: 1. vieta - 5000 EUR, 2. vieta - 2500
EUR, 3. vieta - 1500 EUR. Lai saņemtu līdzekļus, katrai komandai jānodrošina vismaz 20%

līdzfinansējums. Ja kāda komanda atsakās no dalības kvalifikācijas turnīrā, nākamajai
komandai finansējums nepalielinās,
- komanda dalībai kvalifikācijas turnīrā ir jāpiesaka 2 mēnešu laikā pēc Latvijas
čempionāta pēdējās spēles. Komandas pieteikumā jābūt 2 spēlētājiem jaukto pāru
konkurencē un vismaz 4 spēlētājiem sieviešu un vīriešu konkurencē, saglabājot
komandas pēctecības principu (Latvijas čempionāta sastāvs). Vārdiskā sastāva izmaiņas
atļauts veikt ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms kvalifikācijas turnīra sākuma, ja tiek
nodrošināta komandas pārmantojamība.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Uzdot ģenerālsekretāram A.Zentalim sagatavot izmaiņas Latvijas kērlinga čempionātu
nolikumā un saistītajos dokumentos.
2. Nosūtīt LKA valdei un LKA Biedriem sagatavotos dokumentus, dodot vismaz 1 nedēļu
laiku komentēšanai un labojumu veikšanai.
2. Par WCF apstiprināto slotu galviņu izmantošanu Latvijas čempionātos.
A.Zentelis informē, ka ir stājušās spēkā izmaiņas Pasaules Kērlinga federācijas (WCF)
noteikumos par atļautajām slotu galviņām. LKA valde ir tiesīga noteikt izņēmumus noteikumos,
bet pašlaik nav pamata Latvijas čempionātos veikt izņēmumus. SIA “Kērlinga halle” spēj
nodrošināt ar jaunā tipa slotu galviņām visus spēlētājus nepieciešamajā apjomā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Ievērot WCF noteikumu prasības par jaunajām slotu galviņām un atļauto ekipējumu
sākot ar 2016. gada novembrī notiekošo Latvijas kērlinga čempionātu jauktajiem pāriem.
3. Par Latvijas čempionātu organizācijas komiteju
A.Zentelis norāda, ir saņemti pārmetumi, ka Latvijas čempionātu organizācijas komitejas
vadītājs vienlaicīgi ir arī čempionāta dalībnieks, tāpēc ir saskatāms interešu konflikts. Tāpēc
A.Zentelis aicina apstiprināt organizācijas komitejas locekļus un tās vadītāju katram
čempionātam atsevišķi.
I.Palma ierosina izsūtīt informāciju LKA biedriem, aicinot izvirzīt savus kandidātus Latvijas
čempionātu organizācijas komitejas locekļu amatiem. No piedāvātajām kandidatūrām būtu
iespējams apstiprināt organizācijas komiteju visai sezonai ar nosacījumu, ka čempionāta
dalībnieks nedrīkst pieņemt lēmumus par čempionātiem, kuros tas piedalās.
R.Vaivods norāda, ka būtu svarīgi organizācijas komitejas darbā piedalīties arī
ģenerālsekretāram, jo visi lēmumi, kas ir saistīti ar finansēm, ir jāskatās kontekstā ar LKA
budžetu.

4. Dažādi

a) Rasa Lubartes iesniegms par komandas pārstāvētā kluba maiņu
2016./2017. gada Latvijas kērlinga čempionātā sievietēm
A.Zentelis informē, ka ir saņemts komandas “LKK/Bērziņa” pārstāves Rasas Lubartes
iesniegums ar lūgumu mainīt pārstāvēto klubu uz “Rudzīšu kērlinga klubs”, tādējādi mainot
komandas nosaukumu uz “RKK/Bērziņa” 2016./2017. gada sezonas Latvijas kērlinga čempionātā
sievietēm. A.Zentelis norāda, ka iesniegumā nav Rudzīšu kērlinga kluba pārstāvja piekrišana šīm
izmaiņām, bet ir saņemts mutisks apstiprinājums no kluba prezidenta Jāņa Rudzīša, ka komanda
drīkst pārstāvēt šo klubu.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt komandas “LKK/Bērziņa” pārstāvētā kluba nomaiņu uz Rudzīšu kērlinga
klubu un mainīt komandas nosaukumu 2016./2017. gada sezonas Latvijas kērlinga čempionātā
uz “RKK/Bērziņa”.
2. Uzdot komandas iesniegt komandas pieteikumu čempionātam ar jauno nosaukumu
un kluba pārstāvja parakstu.

a) Latvijas junioru sieviešu izlases treneres Santas Blumberga iesniegums par
izmaiņām komandas sastāvā
A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas junioru sieviešu izlases treneres Santas
Blumbergas iesniegums ar lūgumu apstiprināt izmaiņas Latvijas junioru sieviešu izlases sastāvā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas junioru sieviešu kērlinga izlasi 2016./2017. gada sezonā šādā
sastāvā: Madara Bremane, Evelīna Barone, Zane Ilze Brakovska, Laura Gaidule, Megija Anna
Graumane.
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
Ieva Krusta
Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

