Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2015. gada 11. maijā

Nr. 1/2015-4

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ojārs Briedis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: sēdes vadītājs: Raimonds Vaivods
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1) Latvijas ratiņkrēslu izlases apstiprināšana
2) Latvijas junioru izlašu treneru apstiprināšana
3) "Paraolimpiskās kērlinga apvienības “Alliance”" uzņemšana par LKA biedra kandidātu
4) 2015./2016. gada sezonas kalendārā plāna apstiprināšana
5) Dažādi
1. Latvijas ratiņkrēslu izlases apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka 2015. gada Latvijas ratiņkrēslu kērlinga čempionātā piedalījās trīs
komandas un par uzvarētājiem kļuvusi komanda JKK/Dimbovskis. No komandas ir saņemts
iesniegums ar lūgumu apstiprināt komandu kā nacionālo izlasi dalībai Pasaules čempionāta
kvalifikācijas turnīrā, kas 2015. gada 7.-12. novembrī notiks Lohjā, Somijā.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas ratiņkrēslu kērlinga izlasi dalībai 2015. gada Pasaules ratiņkrēslu
kērlinga čempionāta kvalifikācijas turnīrā šādā sastāvā: Aleksandrs Dimbovskis, Oļegs Lihuta,
Aleksandrs Vitohins, Jūlija Korotkova, Jurijs Volgins, trenere - Ieva Krusta.
2. Latvijas junioru izlašu treneru apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka ir noslēdzies 2015. gada Baltijas junioru kērlinga čempionāts, kas
vienlaicīgi bija arī Latvijas čempionāts. Meiteņu konkurencē par uzvarētājām kļuva
VKK/Blumberga, puišu konkurencē TKK/Bremanis.
Saskaņā ar Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu 2.4. punktu izlašu treneri
nosaka Nacionālo junioru izlašu sastāvu. Izlašu trenerus apstiprina LKA valde.
Ņemot vērā, ka abas izlases 2015. gada Eiropas junioru Izaicinājuma kausā iekļuva

ceturtdaļfinālā, A.Zentelis ierosina apstiprināt līdzšinējos trenerus - junioriem vīriešiem
Raimondu Vaivodu un juniorēm sievietēm Ivetu Stašu-Šaršūni.
I.Krusta aicina līgumā noteikt, ka treneriem ir jāsagatavo sezonas plāns un pēc dalības
Pasaules junioru kērlinga B grupas čempionātā jāiesniedz atskaite.
Valde balso: PAR – 3; PRET – nav; ATTURAS – 1;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt par Latvijas junioru vīriešu izlases treneri Raimondu Vaivodu.
2. Apstiprināt par Latvijas junioru sieviešu izlases treneri Ivetu Stašu-Šaršūni.
3. Noslēgt līgumus ar treneriem, nosakot bruto darba samaksu 450,00 EUR apmērā par
gatavošanos un dalību Pasaules junioru B grupas čempionātā.
3. "Paraolimpiskās kērlinga apvienības “Alliance”"

uzņemšana par LKA biedra kandidātu
A.Zentelis informē, ka 22.04.2015. ir saņemts iesniegums un visi nepieciešamie
dokumenti no “Paraolimpiskās kērlinga apvienības “Alliance”” uzņemšanai par LKA biedra
kandidātu. Saskaņā ar LKA statūtu 4.3. punktu lēmums jāpieņem LKA valdei.
Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt "Paraolimpisko kērlinga apvienību “Alliance”" par LKA biedra
kandidātu.
4. 2015./2016. gada sezonas kalendārā plāna apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka ir sagatavots 2015./2016. gada sezonas kalendārais plāns. Ir
uzklausīts arī SIA “Kērlinga halle” viedoklis par veicamajām izmaiņām.
Būtiskākā izmaiņa ir saistīta ar Latvijas kērlinga čempionātu vīriešiem un sievietēm
izspēli, nosakot, ka čempionāts tiks aizvadīts iespējami līdzīgi Eiropas un Pasaules čempionātiem.
Pamatturnīrā komandas izspēlēs viena apļa turnīru pa 10 endiem katrā spēlē, finālturnīrs tiks
izspēlēts tāpat kā līdz šim. B grupā tiks aizvadītas 8 endu spēles. Nepieciešamās izmaiņas
“Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikumā” tiks veiktas nākamajā valdes sēdē.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0;
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt LKA 2015./2016. gada sezonas kalendāro plānu.
5. Dažādi
Citu izskatāmo jautājumu nav.
R.Vaivods paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30 valdes sēde

tiek paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Raimonds Vaivods
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Artis Zentelis
Ojārs Briedis
Ieva Krusta
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Artis Zentelis

