Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2014. gada 27. oktobris

Nr. 1/2014-9

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, Ojārs Briedis
novērotāji: Evita Regža, Rihards Jeske, Jānis Rudzītis
sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1) Sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātā.
2) R.Freidensona un E.Regžas iesniegums par izlases formu izgatavošanu piemiņai no 2013. gada
Pasaules jaukto pāru čempionāta
3) SIA “Kērlinga halle” iesniegumi:
- par finansiālo atbalstu pāru turnīra organizēšanai 440 EUR apmērā,
- par finansiālo atbalstu Rīgas čempionāta organizēšanai 460 EUR apmērā,
- par DAP līdzekļu piešķiršanu IceBoss iegādei (15’125 EUR), saldēšanas iekārtas
kompresora nomaiņai (3095,54 EUR) un ledus temperatūras mērinstrumenta
iegādei (120 EUR),
- par sadarbības līguma noslēgšanu, lai atrunātu inventāra lietošanas kārtību un SIA
“Kērlinga halle” interesējošo mantu izpirkšanas nosacījumus,
- par konferenču telpas izmantošanu čempionātu laikā.
4) Potenciālā sadarbības līguma pagarināšana ar Nacionālo treneri pēc Eiropas čempionāta.
5) Izlašu treneru atalgojuma noteikšana.
6) Dažādi
1. Sieviešu izlases apstiprināšana dalībai Eiropas čempionātā
A.Zentelis informē, ka Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā sievietēm ir uzvarējusi
komanda JKK/Staša-Šaršūne komanda no kuras ir saņemts iesniegums par vēlmi pārstāvēt valsti
Eiropas čempionātā kērlingā, kas notiks 21.-29. novembrī Šamperī, Šveicē. A.Zentelis aicina
balsot par sieviešu izlases apstiprināšanu dalībai Eiropas čempionātā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi dalībai Eiropas kērlinga čempionātā šādā sastāvā:
Iveta Staša-Šaršūne, Ieva Rudzīte, Daina Barone, Rasa Brūna, Līga Avena, treneris Artis Zentelis.

A.Zentelis informē, ka vīriešu izlases spēlētājs Roberts Krusts ir guvis nopietnu traumu
un nevarēs startēt vīriešu izlases sastāvā Eiropas čempionātā. Komanda ir vienojusies ar Jāni Klīvi
par pievienošanos viņu komandai Eiropas čempionāta laikā. A.Zentelis aicina balsot par Roberta
Krusta izslēgšanu no vīriešu izlases un Jāņa Klīves iekļaušanu tās sastāvā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Izslēgt Robertu Krustu no Latvijas vīriešu izlases un iekļaut tajā Jāni Klīvi dalībai Eiropas
kērlinga čempionātā.

2. R.Freidensona un E.Regžas iesniegums par izlases formu izgatavošanu

piemiņai no 2013. gada Pasaules jaukto pāru čempionāta
A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no Renāra Freidensona un Evitas Regžas ar
lūgumu Latvijas Kērlinga asociācijai izgatavot balto izlases formu Renāram Freidensonam un
Evitai Regžai, kā arī sarkano un balto apakškreklu ar pareizu uzvārdu Renāram Freidensonam.
I.Krusta pauž nožēlu, ka šāda situācija ir izveidojusies, bet uzskata, ka izlases formas ir
jāizgatavo startam sacensībās nevis piemiņai.
U.Mucinieks uzsver, ka šeit ir jāņem vērā gan emocionālais, gan juridiskais aspekts.
U.Mucinieks piekrīt I.Krustas viedoklim, bet ir jāņem vērā starp izlases dalībniekiem un Latvijas
Kērlinga asociāciju noslēgtā sadarbības līguma saistības.
R.Vaivods pauž neizpratni, kāpēc šāds iesniegums ir parādījies tikai pusotru gadu pēc
attiecīgajām sacensībām.
E.Regža uzskata, ka šoreiz šis ir konceptuāls lēmums par šādu formu izgatavošanu, jo
jebkurš spēlētājs un trenerim par piemiņu būtu pelnījis izlases formu.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Pilnvarot A.Zenteli pārbaudīt 2013. gada Latvijas jauktā pāra izlases sadarbības
līgumu un pildīt tā nosacījumus.
3. SIA “Kērlinga halle” iesniegumi
A.Zentelis informē, ka ir saņemti iesniegumi no SIA “Kērlinga halle” par finansiālu
atbalstu 440 EUR pāru turnīram un 460 EUR Rīgas čempionātam. Tāpat arī saņemtas LKA
prasītās turnīru izmaksu tāmes.
Valde uzdod jautājumus E.Regžai par aizvadīto pāru turnīru.
R.Vaivods uzskata, ka finansiālais atbalsts SIA “Kērlinga halle” rīkotajam pāru turnīram
un Rīgas čempionātam būs precedents visiem pārējiem finansējuma pieprasījumiem, tāpēc šis
lēmums ir ļoti būtisks.

I.Krusta uzskata, ka SIA “Kērlinga halle” nav ētiski prasīt finansiālu atbalstu turnīriem, kur
lielāko daļu izdevumu veido ledus īre, kuras izcenojumus nosaka pati Kērlinga halle.
A.Zentelis aicina valdi konceptuāli noteikt, kādus turnīrus un kādā veidā LKA var atbalstīt.
U.Mucinieks uzsver, ka negrib nevienu pretnostatīt un uzskata, ka nav jānosaka, ko
atbalstīt un ko nē, bet jālūdz LKA biedriem, kas viņiem nepieciešams, organizējot turnīrus.
U.Mucinieks uzskata, ka svarīga ir komunikācija - draudzīgs telefona zvans panāks daudz vairāk
nekā oficiālas vēstules.
E.Regža pauž viedokli, ka jebkuru turnīru var taisīt vienkāršu vai arī pamatīgāku,
piesaistot ārzemniekus un ceļot līmeni, kas attiecīgi arī dārgāk izmaksā. Kērlinga hallei attiecībā
uz Rīgas čempionātu ir vēlme vismaz vienu turnīru Latvijā sezonā uztaisīt bez maksas, lai jebkurš
varētu piedalīties.
I.Krusta uzskata, ka Rīgas čempionātā piedalās pieauguši cilvēki, un LKA nav palīdzības
dienests, kas sniedz atbalstu pieaugušu cilvēku aktivitātēm.
J.Rudzītis pauž, ka viņu priecētu, ja, tiktu atbalstīti arī tie spēlētāji, kas nekad nekļūs par
profesionāliem sportistiem, bet ir sevi ieguldījuši, lai attīstītu kērlingu.
U.Mucienieks aicina turpmāk jau turnīru sagatavošanās posmā ar iniciatīvām vērsties pie
LKA un vienoties par nepieciešamo atbalstu nevis pēc turnīru izsludināšanas.
Finansiālais atbalsts pāru turnīram netiek izskatīts pēc būtības, jo turnīrs jau ir noticis.
Par atbalstu Rīgas čempionātam kērlingā valde balso.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 1; ATTURAS – 1;
un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt SIA “Kērlinga halle” rīkoto Rīgas čempionātu kērlingā ar 460 EUR.
LKA valde vienojas, ka A.Zentelis izsūtīs LKA Biedriem e-pastu, lai noskaidrotu LKA Biedru
vajadzības dažādu aktivitāšu veikšanā.
E.Regža lūdz valdes sēdes protokolā iekļaut arī informāciju, ka SIA “Kērlinga halle” ir
gatava nākt pretī un samazināt ledus īres cenu, ja kāds nāks ar savu iniciatīvu.

A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no SIA “Kērlinga halle” ar lūgumu atbalstīt
jaunas ledus gatavojamās mašīnas IceBoss (aptuvenā vērtība 15’125 EUR) iegādi, saldēšanas
iekārtas kompresora nomaiņu (3095,54 EUR) un ledus temperatūras mērinstrumenta iegādi (120
EUR).
U.Mucinieks lūdz J.Rudzīša izklāstu, kāda bija plānota LKA un SIA “Kērlinga halle”
sadarbība 2009. gadā, kad Kērlinga halle sāka savu darbību.
J.Rudzītis atzīst, ka LKA sākotnēji piegāja ļoti agresīvi SIA “Kērlinga halle” sadarbības

nosacījumiem, kas vēlāk tika mīkstināti. J.Rudzītis uzskata, ka, ja LKA var piesaistīt finansējumu
no malas, kas nepaaugstina ledus īres cenu, tad tas ir jādara un uzskata, ka, ja nebūs sazobes
starp LKA un Kērlinga halli, tad kērlings neattīstīsies.
U.Mucinieks pauž, ka LKA nevar uzdāvināt prasīto inventāru, bet var palīdzēt ar tā sagādi,
ļaujot Kērlinga hallei to pakāpeniski izpirkt.
U.Mucinieks aicina šī jautājuma un sadarbības līguma starp LKA un Kērlinga halli
risināšanai kā kontaktpersonas nozīmēt Arti Zenteli un Rihardu Jeski, kuriem savā starpā
jāvienojas par nosacījumiem.
E.Regža aicina pirms sarunu sākšanas LKA izstrādāt iespējamos sadarbības modeļus, lai
diskusija būtu auglīgāka.

A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no SIA “Kērlinga halle” par vēlmi iegādāties
daļu no LKA pamatlīdzekļiem.
U.Mucinieks informē, ka LKA neizskata iespējas pārdot šo inventāru un neredz
pamatojumu Kērlinga hallei pirkt šīs lietas, ja Kērlinga halle tās var izmantot bez maksas.
E.Regža pauž, ka mērķis ir noteikt, kurš ir atbildīgs par šī inventāra uzturēšanu.
U.Mucinieks norāda, ka iepriekšējā sarakstē starp LKA un Kērlinga halli ir noteikts 2014.
gada 15. novembris, kad plānots šīs sarunas pabeigts un aicina A.Zenteli un R.Jeski par visu
vienoties.

A.Zentelis informē, ka ir saņemts iesniegums no SIA “Kērlinga halle” ar aicinājumu LKA
rīkoto sacensību laikā noteikt sapulču telpas izmantošanas nosacījumus, lai nebūtu
neapmierinātība starp komandām par nevienlīdzīgajiem nosacījumiem.
A.Zentelis vēlas precizēt, vai ledus īres cenā ir iekļauta arī sapulču telpas īre.
E.Regža un R.Jeske atbild apstiprinoši.
R.Vaivods pauž viedokli, ka sapulču telpas izmantošanas nosacījumi svarīgi ne tikai
sacensību laikā, bet arī pārējā laikā.
E.Regža informē, ka jau iepriekš tika e-pastos izsūtīta informācija, ka sapulču telpu
iespējams rezervēt.
I.Krusta secina, ka, iespējams, jānosaka laika ierobežojums.
A.Zentelis informē, ka tiks sagatavota sapulču telpas izmantošanas pieteikuma lapa.

4. Potenciālā sadarbības līguma pagarināšana

ar Nacionālo treneri pēc Eiropas čempionāta
A.Zentelis informē, ka 2014. gada 1. decembrī beigsies Nacionālas treneres līguma
darbības termiņš.
LKA vienojas, ka konceptuāli līgums tiks pagarināts līdz attiecīgajam Pasaules
čempionātam, ja vīriešu vai sieviešu izlase kvalificēsies šīm sacensībām.
R.Vaivods norāda, ka būtu ļoti vērtīgi, ja decembra pirmajā nedēļā Nacionālā trenere
varētu aizvadīt seminārus junioru izlasēm par stratēģiju un taktiku.

5. Izlašu treneru atalgojuma noteikšana
A.Zentelis ierosina noteikt Latvijas junioru izlašu treneru atalgojumu, lai kompensētu
ieguldīto laiku un personīgos līdzekļus.
E.Regža pauž, ka nebūtu godīgi noteikt vienādu finansējumu abu izlašu treneriem, jo
ieguldītā darba apjoms un kvalitāte ievērojami atšķiras. Pēc viņas domam jābūt noteiktam
plānam pēc kā strādāt.
U.Mucinieks uzskata, ka nebūtu korekti noteikt katram individuālu likmi, jo jebkurā
gadījumā darbs ar junioru izlasēm lielā mērā ir balstīts uz entuziasmu un personīgo ambīciju
realizēšanu, bet noteikts minimums, kas katram trenerim ir jāizpilda.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Saskaņot Latvijas junioru izlašu treneru sagatavošanās plānu dalībai 2015. gada
Eiropas Junioru Izaicinājuma kausā.
2. Noteikt Latvijas junioru izlašu treneriem vienreizēju atalgojumu 661,56 EUR pirms
nodokļu nomaksas par sagatavošanas ciklu līdz 2015. gada Eiropas Junioru
Izaicinājuma kausa sacensībām.

6. Dažādi
1) A.Zentelis aicina uz diskusiju par iespēju apvienot Latvijas senioru, junioru un
ratiņkrēslu kērlinga čempionātus un iespēju šīs sacensības rīkot ārpus Rīgas, lai popularizētu
kērlingu reģionos.
LKA valde diskutē un vienojas, ka 2014. gada Latvijas senioru čempionāts norisināsies
LKA sezonas kalendārajā plānā paredzētajos datumos, savukārt junioru un ratiņkrēslu kērlinga
čempionāts tiks apvienots, nākamajā valdes sēdē nosakot izmaiņas kalendārajā plānā.
U.Mucinieks pauž atbalstu idejai Latvijas čempionātu aizvadīšanai reģionos.

J.Rudzītis pauž viedokli, ka lielāks ieguvums būtu šo resursu izmantošana reģionālo
turnīru organizēšanā.
E.Regža kā veiksmīgu piemēru popularizēšanai uzskata, come&try masu pasākumu
rīkošanu, kā tas bija Pasaules čempionāta laikā 2013. gadā Rīga.
2) A.Zentelis informē, ka ir potenciālais sponsors, kurš izrādījis interesi atbalstīt Latvijas
čempionātu vīriešiem un sievietēm. Pašlaik norit darbs pie sadarbības piedāvājuma izstrādes.
3) A.Zentelis informē, ka bez maksas ir iespējams noorganizēt antidopinga semināru.
LKA valde vienojas, ka šāds seminārs būtu nepieciešams pirms Latvijas čempionāta. A.Zentelis
precizēs semināra ilgumu un noskaidros, vai ir iespējams semināru aizvadīt komandu sapulces
laika, kuru būtu jāapmeklē vismaz diviem komandas pārstāvjiem.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:05 valdes sēde
tiek paziņota par slēgtu.
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