Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2017. gada 4. decembrī

Nr. 1/2017-9

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis, Ieva Palma
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. Par izmaiņām sieviešu izlases sastāvā 2018. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā.
2. Par dalības maksām Latvijas čempionātos.
3. Par līdzfinansējumu sacensībām "Mixed Doubles izaicinājuma kauss junioriem".
4. Par biedrības "Dienas nagla" izslēgšanu no LKA biedru kandidātu saraksta.
5. Dažādi.
a) Par Latvijas dalību WCF programmā “Stepping Stone Programme”.
1.

Par izmaiņām sieviešu izlases sastāvā 2018. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā

A.Zentelis informē, ka ir 2017. gada 6. novembrī ir saņemts Zandas Bikšes iesniegums ar
lūgumu veselības problēmu dēļ atbrīvot no dalības Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā 2017. gada
5.-10. decembrī.
Tāpat 2017. gada 29. novembrī ir saņemts 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu
kvalifikācijas turnīra sieviešu izlases skipa Ivetas Stašas-Šaršūnes iesniegums ar lūgumu Zandas
Bikšes vietā komandas sastāvā iekļaut Madaru Bremani.
A.Zentelis norāda, ka abas vēstules uzreiz pēc saņemšanas ir izsūtītas visiem valdes
locekļiem elektroniski un klātesošie valdes locekļi jau elektroniski ir apstiprinājuši atbalstu
sastāva izmaiņām. Savu viedokli nav paudusi vienīgi valdes locekle Ieva Krusta, kura spēlē šajā
komandā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Izslēgt no 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra sieviešu izlases
sastāva Zandu Bikši.
2. Iekļaut 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīra sieviešu izlases sastāvā
Madaru Bremani.

2.

Par dalības maksām Latvijas čempionātos

A.Zentelis informē, ka 2017./2018. gadā vairākos Latvijas čempionātos dažādu iemeslu
dēļ vairākas komandas sākotnēji ir pieteikušas savu dalību, bet vēlāk ir atsaukušas, kas rada
problēmas čempionātu organizēšanā. Lai samazinātu šādu gadījumu skaitu, A.Zentelis aicina
noteikt avansa maksājumu 25% apmērā, piesakoties Latvijas čempionātiem, un norāda, ka
mērķis nav sodīt komandas par atteikšanos piedalīties, bet disciplinēt komandas.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1.
Mainīt “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikuma” 7.2. punktu uz “7.2.
Komandas vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Čempionātā (pielikums Nr.4) LKA biedrs iesniedz
OK un iemaksā LKA bankas kontā avansa maksājumu 25% apmērā no noteiktās čempionāta
dalības maksas”.
2.
Mainīt “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikuma” 7.8.2. punktu uz
“7.8.2. Ja komanda atsauc dalību pēc Čempionāta pieteikšanās termiņa beigām, LKA biedrs
zaudē iemaksāto avansa maksājumu.”.
3. Par līdzfinansējumu sacensībām

"Mixed Doubles izaicinājuma kauss junioriem"
A.Zentelis informē, ka ir e-pasts no Evitas Regžas ar lūgumu arī turpmāk līdzfinansēt
junioru kērlinga sacensības "Mixed Doubles izaicinājuma kauss junioriem", kuru organizē SIA
“Kērlinga halle”. Šajā sezonā plānots aizvadīt sacensības arī 28. janvārī, 17. februārī un 29. aprīlī.
Ņemot vērā dalībnieku lielo interesi, Evita Regža lūdz LKA līdzfinansēt ledus izmaksas 315
EUR apmērā katrā posmā, kopā 945 EUR apmērā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt 315,00 EUR lielu līdzfinansējumu katram no trijiem "Mixed Doubles
izaicinājuma kauss junioriem" posmiem, ja tajā piedalās vismaz 10 dalībnieki.
2. Atbalstīt 200,00 EUR lielu līdzfinansējumu katram no trijiem "Mixed Doubles
izaicinājuma kauss junioriem" posmiem, ja tajā piedalās mazāk nekā 10 dalībnieki.
4. Par biedrības "Dienas nagla" izslēgšanu no LKA biedru kandidātu saraksta
A.Zentelis informē, ka biedrība “Dienas nagla”, kas ir LKA biedra kandidāts, gandrīz gadu
nav veicis biedra naudas maksājumu, kā arī pašlaik neveic nekādas ar kērlingu saistītas
aktivitātes, kā arī neatbild uz telefona zvaniem.
Saskaņā ar LKA Statūtu 4.9.1. punktu Biedru (t.sk. Biedra kandidātu) var izslēgt no
Latvijas Kērlinga asociācijas ar valdes lēmumu, ja biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis
biedra naudu.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Izslēgt biedrību “Dienas nagla” no Latvijas Kērlinga asocācijas.
2. Uzdod A.Zentelim līdz 11.12.2017. nosūtīt informāciju biedrībai “Dienas nagla” par
valdes sēdes lēmumu.
5. Dažādi
a) Par Latvijas dalību WCF programmā “Stepping Stone Programme”
Zentelis informē, ka ir apstiprināts Latvijas pieteikums Pasaules Kērlinga federācijas
(WCF) rīkotajā programmā “Stepping Stone Programme”, kas ir paredzēta augsta līmeņa
sportistu zināšanu paaugstināšanai, lai gūtu vēl labākus panākumus augstu sasniegumu sportā.
Programmas mērķauditorija ir izlašu līmeņa komandas junioru, pieaugušo, jaukto pāru un
ratiņkērlinga disciplīnās. Programmas norises laiks, saturs un dalībnieku saraksts tiks precizēts
sadarbībā ar WCF.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:00
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ojārs Briedis
Raimonds Vaivods

Protokolēja

Artis Zentelis

