Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 5.februāris

Nr. 1/2014-2

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ieva Krusta, Raimonds Vaivods, Roberts Birznieks
LKA ģenerālsekretārs: Roberts Birznieks
novērotāji: Rihards Jeske, Arnis Veidemanis
sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē:
Roberts Birznieks
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1) Latvijas kērlinga izlašu finansējuma konceptuālais sadalījums 2014. gadā
2) Latvijas III Ziemas Olimpiādes popularizācijas pasākumi Tukumā
3) Ģenerālsekretāra amata konkursa noslēguma rezultāti
4) Dažādi
4.1.) Konkurss treneru kvalifikācijas celšanai
4.2.) R.Freidensona vēstule
4.3.) Nacionālo izlašu treneres līguma pagarināšana

1. Latvijas kērlinga izlašu finansējuma konceptuālais sadalījums 2014. gadā
R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka Latvijas nacionālo kērlinga izlašu dalības
nodrošināšanai un sagatavošanās posma nodrošināšanai kalendārajam 2014. gadam ir saņemti
kopumā 193318,00 EUR no kuriem 125343,00 EUR saņemti no Izglītības un Zinātnes Ministrijas
valsts budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammas 09.17.00 "Dotācija komandu
sporta spēļu izlašu nodrošināšanai” ietvaros un 67975,00 EUR no Latvijas Komandu Sporta Spēļu
Asociācijas. R.Birznieks iepazīstina LKA valdi ar konceptuālo sadalījumu 2014. gada izlašu dalībai
Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī finansiālo sadalījumu sagatavošanās posmam.
Konceptuāli kopējo pieejamo finansējumu 2014. gadam tiek piedāvāts paredzēt sekojošās
kategorijās –
Latvijas nacionālo kērlinga izlašu tiešo dalības izdevumu nodrošinājums – 84375,00 EUR
Izlašu tiešo dalības izdevumu nodrošinājums iekļauj: ceļojuma izdevumi (avio vai cita
veida biļetes), naktsmītnes sacensību laikā, transporta izdevumus (transfēri), oficiālo sacensību
atklāšanas un noslēguma biļetes, nacionālo izlašu formas, dienas naudas (dienas naudas tiek
aprēķinātas sekojoši – vīriešu un sieviešu izlasēm dalībai ECC 2014 dienas naudas apjoms tiek
noteikts 75% apmērā no MK noteiktā; jaukto pāru izlasei dalībai WMDCC 2014 dienas naudas
apjoms tiek noteikts 50% apmērā no MK noteiktā; junioru vīriešu un sieviešu izlasēm dienas

naudas apjoms tiek noteikts 17 EUR dienā; senioru un jaukto komandu izlasēm dienas nauda
netiek izmaksāta; dienas nauda tiek aprēķināta tikai par sacensību dienām komandas
spēlētājiem, rezervistam un trenerim).
Nacionālā trenera izdevumu un atalgojuma apmaksa 2014. gadā – 25000,00 EUR
Latvijas nacionālo kērlinga izlašu sagatavošanās posma nodrošināšanai – 83943,00 EUR
Sagatavošanās posma finansējums nacionālajām izlasēm tiek noteikts 59256 EUR.
Atlikusī naudas summa tiek novirzīta izlašu startu nepieciešamo formalitāšu administrēšanas
nodrošināšanai un neparedzētiem izdevumiem. Dienas nauda no sagatavošanās posma
finansējuma netiek izmaksāta.
R.Birznieks ierosina LKA valdei apstiprināt Latvijas nacionālo izlašu finansējuma
konceptuālo sadali pēc augstāk minētajiem kritērijiem.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas nacionālo izlašu finansējuma konceptuālo sadali šādās pamata
sadaļās:
Latvijas nacionālo kērlinga izlašu tiešo dalības izdevumu nodrošinājums –
84375,00 EUR
Nacionālā trenera izdevumu un atalgojuma apmaksa 2014. gadā – 25000,00 EUR
Latvijas nacionālo kērlinga izlašu sagatavošanās posma nodrošināšanai –
83943,00 EUR

2. Latvijas III Ziemas Olimpiādes popularizācijas pasākumi Tukumā
R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir apkopota informācija par Tukumā
pieejamajiem medijiem (Neatkarīgās Tukuma Ziņas, Tukuma pašvaldības portāls, Radio H2O un
TuTV) un ar tiem ir nodibināts kontakts par informatīvā materiāla ievietošanu ar mērķi
popularizēt Latvijas III Ziemas Olimpiādes kērlinga turnīra norisi Tukumā un iespēju nodarboties
ar kērlingu Tukuma ledus hallē.
R.Vaivods savukārt informē LKA valdi par to, ka ir apstiprināta ledus pieejamība kērlinga
popularizācijas („Come & Try”) pasākumam Tukuma Ledus Hallē 2014. gada 2. martā kā arī
apstiprina to, ka Latvijas junioru izlases skips Artūrs Gerhards ir izteicis piekrišanu sadarboties ar
medijiem popularizācijas pasākumu ietvaros, kā arī aizvdīt popularizācijas pasākumus Tukuma
Ledus Hallē.
U.Mucinieks un A.Zentelis ierosina organizēt papildus popularizācijas pasākumu arī
pirms Latvijas III Ziemas Olimpiādes norises sākuma, 2014. gada 6. martā, uz šo pasākumu ar
mediju starpniecību ielūdzot visus kas kērlingu jau Tukumā ir izmēģinājuši, mediju pārstāvjus, kā
arī tos, kas tikai vēlas kērlingu izmēģināt pirmo reizi un iespējams šo pasākumu aizvadīt kā mini
turnīru. Šāda pasākuma norisei būtu ieteicams piesaistīt arī izlašu dalībniekus, kuri varētu sniegt
papildus atbalstu darbā ar medijiem un popularizācijas pasākumu vadīšanā.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt paredzētos mediju un kērlinga popularizācijas pasākumus Tukumā saistībā
ar Latvijas III Ziemas Olimpiādi.

3. Ģenerālsekretāra amata konkursa noslēguma rezultāti
U.Mucinieks informē LKA valdi par to, ka uz LKA Ģenerālsekretāra amata konkursu ir
saņemti pieteikumi no diviem kandidātiem – Arta Zenteļa un Jāņa Laizāna, kuri pilnībā atbilst
amata konkursam izsludinātajiem kritērijiem, kā arī abiem kandidātiem ir apjomīga pieredze
Latvijas kērlinga ikdienas norisē un darbībā.
Ņemot vērā to, ka viens no pretendentiem uz Ģenerālsekretāra amatu ir A.Zentelis,
viņš, uzsākot diskusijas par kandidātu piemērotību, pamet valdes sēdi līdz lēmuma pieņemšanai.
U.Mucinieks, I.Krusta, R.Vaivods un R.Birznieks katrs stāda priekšā savu redzējumu par
kandidātu piemērotību Ģenerālsekretāra amatam (t.sk. motivācija pieteikties amatam,
profesionālā pieredze, kērlinga pieredze, ilgtermiņa redzējums un perspektīvas) un aizvada
diskusijas.
Pēc diskusiju noslēguma U.Mucinieks rosina LKA valdei veikt balsojumu par katru no
kandidātiem.
Valde balso: PAR J.Laizānu – 1; PAR A.Zenteli – 3.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Arti Zenteli par konkursa uzvarētāju
2. Uzticēt U.Muciniekam vienoties ar Arti Zenteli par sadarbības nosacījumiem un
noslēgt līgumu par iepriekš minēto pienākumu izpildi.
4. Dažādi
4.1. Programma treneru kvalifikācijas celšanai
R.Vaivods un U.Mucinieks izsaka vēlmi aktualizēt jautājumu par kvalificētu treneru trūkumu
Latvijas kērlingā, it īpaši ņemot vērā to, ka, lai attīstītu junioru treniņu iespējas vietējā mērogā,
atbilstoši šobrīd spēkā esošajai likumdošanai ir nepieciešama C kategorijas trenera apmācības
sertifikācija. Uz doto brīdi darbā ar junioriem vai arī pieaugušo komandām ir tikai daži treneri ar
nepieciešamo C kategorijas kvalifikāciju. Lai stimulētu kvalificētu treneru bāzes izaugsmi Latvijā
tiek rosināts no LKA līdzekļiem finansēt līdz 4 cilvēku dalību C kategorijas treneru kursu
apmācībās 2014. gadā.
Lai pieteiktos C kategorijas trenera apmācibas programmas finansējumam
pretendentiem LKA valdei ir jāiesniedz brīvas formas iesniegums un motivācijas vēstule, kurā
tiktu izklāstīts kā iegūtās zināšanas tiks izmantotas Latvijas kērlinga labā. Konkursā aicināti
pieteikties visi pretendenti, kuri ir pieteikušies kvalifikācijas iegūšanai 2014. gadā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt četru pretendentu apmācības maksas finansēšanu C kategorijas trenera
sertifikāta iegūšanai 2014. gadā.

4.2. R. Freidesona vēstule LKA valdei un LČ OK
R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka 03.02.2014. no Renāra Freidensona ir saņemta
vēstule, kurā tiek izteiktas pretenzijas par Latvijas kērlinga čempionāta ledus kvalitāti, sacensību
norises vietas tīrību, kā arī tiesnešu darba kvalitāti.
R.Vaivods izsaka viedokli, ka šīs vēstules saturs nav izskatāms LKA valdes sēdē, taču tiek
rosināts uzdot Latvijas Čempionāta Organizatoriskajai Komitejai aizvadīt tiesnešu atkārtotu
instruktāžu par pienākumiem un kērlinga ētiku, kā arī veikt izpēti iespējamai tiesnešu
kvalifikācijas celšanai turpmākajos čempionātos. Attiecībā uz izteiktajām pretenzijām pret ledus
kvalitāti u.c. jautājumiem LČ OK tiek rosināts izpētīt iespējamo jautājumu atrisinājumus.
4.3. Latvijas nacionālo izlašu treneres līguma pagarināšana
I.Krusta informē LKA valdi par nepieciešamību pagarināt sadarbības līgumu ar Latvijas
nacionālo izlašu treneri Karri Willms. Kā galvenās prioritātes treneres darbā līdz šīs sezonas
beigām tiek piedāvāts noteikt:
Sieviešu izlases (NICOLL/Regža) dalība 2014. gada Pasaules Čempionātā un tās
sagatavošanās posms
Nacionālās izlases sagatavošanās posma plāna izstrāde dalībai 2014. gada
Eiropas Čempionātā sadarbībā ar 2014. gada vīriešu un sieviešu izlasēm
Junioru treniņnometnes aizvadīšana Rīgā līdz 2014. gada jūnijam
Atalgojuma līmeni šo prioritāšu veikšanai tiek piedāvāts noteikt 3500 EUR uz līguma
pagarinājuma termiņu, kā arī segt nacionālo izlašu treneres ceļa, dzīvošanas un dienas naudas
izdevumus.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Pagarināt sadarbību ar Latvijas nacionālo izlašu treneri Karri Willms līdz 2014. gada 30.
jūnijam.
2. Noteikt atalgojumu nacionālās treneres pienākumu veikšanai līdz 2014. gada 30. jūnijam
3500 EUR apmērā, kā arī segt nacionālo izlašu treneres ceļa, dzīvošanas un dienas
naudas izdevumus.
U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:30 valdes sēde
tiek paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Uldis Mucinieks

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ieva Krusta
Raimonds Vaivods
Roberts Birznieks

Protokolēja

Roberts Birznieks

