Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 6. janvārī

Nr. 1/2015-1

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: Ansis Regža
sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:45
Darba kārtība:
1) Latvijas Nacionālās senioru izlases apstiprināšana dalībai 2015. gada Pasaules senioru kērlinga
čempionātā.
2) Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu.
3) Junioru attīstības programmas 2015. gadam apstiprināšana.
4) Latvijas III Ziemas Olimpiādes popularizācijas pasākumi Tukumā.
5) Izmaiņas 2014./2015. gada sezonas kalendārajā gadā junioru un ratiņkrēslu komandām.
6) Tehniskā trenera piesaiste izlasēm un spēcīgākajām Latvijas čempionāta komandām 2015.
gada martā.
7) Dažādi
a) I.Stašas-Šaršūnes iesniegums par C kategorijas treneru kursu finansēšanu,
b) RD IKSD sporta sacensību finansēšanas konkursi,
c) 2015./2016. gada sezonas provizoriskais LKA kalendārais plāns,
d) Latvian Mixed Doubles Curling Cup organizēšana.
1. Latvijas Nacionālās senioru izlases apstiprināšana dalībai

2015. gada Pasaules senioru kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē, ka Latvijas senioru čempionātā ir uzvarējusi komanda SK OB/Regža
no kuras ir saņemts iesniegums par vēlmi pārstāvēt valsti Eiropas čempionātā kērlingā, kas
notiks 18.-25. aprīlī Sočos, Krievijā. A.Zentelis aicina balsot par senioru izlases apstiprināšanu
dalībai Pasaules čempionātā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru izlasi dalībai 2015. gada Pasaules kērlinga čempionātā
šādā sastāvā: Ansis Regža, Pēteris Šveisbergs, Aivars Purmalis, Aivars Gulbis, Ivars Černajs.
Trenere Dace Regža.

2. LKA sedz ar čempionātu saistītās (ceļa un uzturēšanās izdevumus) izmaksas 5 (pieciem)
izlases dalībniekiem.

2. Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas

kērlinga attīstībai izlietojumu
A.Zentelis informē, ka pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014. gada 5. decembra
rīkojuma Nr.742 “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā”
1.199.apakšpunktu Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piešķīrusi LKA valsts budžeta līdzekļus
37 351 euro (trīsdesmit septiņi tūkstoši trīs simti piecdesmit viena euro) apmērā par sieviešu
izlases dalību Pasaules čempionāta finālturnīrā.
Minētie valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga attīstībai.
A.Zentelis kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2015. gadā
piedāvā izvirzīt:
1. Kērlinga popularizācijas pasākumi
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga attīstība
4. Kērlinga materiāli tehniskās bāzes attīstība
5. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2015. gadā
piedāvā izvirzīt:
1. Kērlinga popularizācijas pasākumi
2. Kērlinga atīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga atīstība
4. Kērlinga materiāli tehniskās bāzes atīstība
5. Kērlinga treneru kvalifkācijas celšana
3. Junioru attīstības programmas 2015. gadam apstiprināšana
Raimonds Vaivods ir sagatavojis Junioru attīstības programmu 2015. gadam, kas izsūtīta
valdes locekļiem uz e-pastu izskatīšanai.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Junioru attīstības programmu 2015. gadam (Pielikums nr.1).
4. Latvijas III Ziemas Olimpiādes popularizācijas pasākumi Tukumā
A.Zentelis informē, ka 2015. gada 6.-8. martā Tukumā norisināsies Latvijas III Ziemas

Olimpiādes sacensības kērlingā, kurām pieteikušās 10 vīriešu un 9 sieviešu komandas. Pasākuma
ietvaros ir plānots popularizēt kērlingu Tukuma un Tukuma apkārtnes iedzīvotāju vidū,
organizējot Come & Try pasākumus pirms sacensībām. Norit darbs ar Tukuma ledus halli par
pasākuma plāna saskaņošanu.
5. 5.Izmaiņas 2014./2015. gada sezonas kalendārajā gadā

junioru un ratiņkrēslu komandām
Lai samazinātu sacensību rīkošanas izmaksas, A.Zentelis ierosina veikt izmaiņas LKA
2014./2015. sezonas kalendārajā plānā, apvienojot Latvijas junioru kērlinga čempionātu un
Latvijas ratiņkrēslu kērlinga čempionātu.
Lai palielinātu konkurenci starp junioru komandām A.Zentelis piedāvā valdei Latvijas
junioru čempionātu pārvērst par Latvijas atklāto junioru čempionātu, pieaicinot tajā startēt arī
junioru komandas no Lietuvas un Igaunijas. Tāpat A.Zentelis aicina atļaut čempionātā startēt
jauktajām junioru komandām. Ārvalstu komandas un jauktās komandas cīnītos ārpus
konkurences.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt izmaiņas LKA 2014./2015. gada sezonas kalendārajā plānā: 2015. gada
11.-12. aprīlī sacensības nenotiks, bet 18.-19. un 25.-26. aprīlī tiks aizvadīts gan
Latvijas junioru kērlinga čempionāts, gan Latvijas ratiņkrēslu kērlinga čempionāts.
2. Uzdot A.Zentelim sazināties ar Igaunijas un Lietuvas Kērlinga federācijām par
attiecīgo valstu sportistu iespējām startēt Latvijas atklātajā junioru kērlinga
čempionātā.
3. Izskatīt un sagatavot priekšlikumus par veicamajām izmaiņām Latvijas čempionātu
kērlingā komandām nolikumā, lai Latvijas junioru kērlinga čempionātā varētu
piedalīties ārvalstu un jauktās junioru komandas.

6. Tehniskā trenera piesaiste Latvijas izlasēm un spēcīgākajām Latvijas

čempionāta komandām 2015. gada martā.
A.Zentelis informē, ka pēc Eiropas čempionāta kērlingā vīriešu un sieviešu komandām ir
notikusi LKA valdes tikšanās ar izlašu dalībniekiem, kurā viena no galvenajām atziņām bija, ka
Latvijas komandas atpalika no sāncenšiem tehniskajā izpildījumā.
Lai risinātu šo problēmu, ir panākta vienošanās ar Kanādas speciālistu Mervin D. Fonger,
kurš no 2015. gada 20. marta līdz 30. martam uzturēsies Rīgā un aizvadīs teorētiskās un
praktiskās nodarbības Latvijas spēcīgākajām četrām komandām vīriešu un sieviešu konkurencē,
kā arī Latvijas junioru izlasēm.
7. Dažādi
7.a) I.Stašas-Šaršūnes iesniegums par C kategorijas treneru kursu finansēšanu
A.Zentelis informē, ka no Ivetas Stašas-Šaršūnes ir saņemts iesniegums ar lūgumu

apmaksāt C kategorijas treneru kursus.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apmaksāt Ivetas Stašas-Šaršūnes C kategorijas treneru kursus.
7.b) RD IKSD sporta sacensību finansēšanas konkursi
A.Zentelis informē, ka līdz 2015. gada 12. janvārim ir iespējams pieteikties Rīgas
domes līdzfinansējumam sporta sacensību rīkošanai. No LKA puses tiks iesniegti projektu
pieteikumus šādu sacensību finansiālam atbalstam: CCT Challenger Latvian Women Open, Riga
Open, Riga Junior Open, Latvian Mixed Doubles Curling Cup, Latvijas čempionāts ratiņkrēslu
kērlingā, Rīgas skolu čempionāts kērlingā.
7.c) 2015./2016. gada sezonas provizoriskais LKA kalendārais plāns
A.Zentelis aicina valdi uz diskusiju par 2015./2016. gada sezonas kalendāro plānu.
Apkopojot klubu 2014. gada vasarā iesūtītos viedokļus un diskusijas rezultātā valde konceptuāli
lemj 2015./2016. gada sezona kalendārā plāna veidošanas procesā ņemt vērā šādas izmaiņas:
- Latvijas čempionāta (LČ) vīriešiem un sievietēm B grupa tiek aizvadīta oktobrī,
- LČ vīriešiem un sievietēm plānots aizvadīt janvārī, pamattunīrā izspēlējot viena apļa (68 komandas) vai divu apļu (līdz 5 komandām) spēles pa 10 endiem, ka arī finālturnīrā 10 endu
spēles pēc PAGE principa. Visas spēles tiks aizvadītas vienā nedēļā, tādējadi maksimāli pietuvinot
sacensību formātu Eiropas un Pasaules čempionātam,
- LČ senioriem, junioriem un ratiņniekiem aizvadīt vienā laikā februāra otrajā pusē, lai
samazinātu sacensību rīkošanas izmaksas,
- turnīru Riga Open rīkot septembra sākumā,
- turnīru Riga Junior Open rīkot novembra beigās,
- CCT Challenger turnīru rīkot oktobrī (ja tiks rīkots).
7.d) Latvian Mixed Doubles Curling Cup organizēšana
A.Zentelis informē, ka Ansis Regža kā Sporta klubs “OB” pārstāvis mutiski ir izteicis vēlmi
organizēt “Latvian Mixed Doubles Cup”. LKA valde neiebilst šādai kluba aktivitātei un lūdz
A.Regžam sagatavot sacensību ieņēmumu un izdevumu tāmi.
U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:00 valdes sēde
tiek paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Uldis Mucinieks

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Ieva Krusta
Ojārs Briedis

Protokolēja

Artis Zentelis

