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FINANSIĀLĀ ATBALSTA NOLIKUMS LATVIJAS KĒRLINGA IZLASĒM
UN PRIORITĀRAJĀM KOMANDĀM

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
1.3. IOC - Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
1.4. IPC – Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja.

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
2.1. Noteikt kārtību, kā tiek finansētas Latvijas izlases dalībai WCF, IOC un IPC rīkotajās sacensībās.
2.2. Noteikt kārtību, kā tiek finansiāli atbalstītas Latvijas vadošās pieaugušo un junioru komandas, lai

veicinātu augsta līmeņa kērlingu Latvijā.

3. ATBALSTĀMĀS IZLASES UN KOMANDAS
3.1. LKA finansiāli atbalsta:

3.1.1. Latvijas kērlinga izlašu dalību WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to
kvalifikācijas sacensībās vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, junioru vīriešu, junioru sieviešu,
ratiņkērlinga, senioru vīriešu, senioru sieviešu un jaukto komandu konkurencē.

3.1.2. ne vairāk kā 3 (trīs) spēcīgākās komandas vīriešu, sieviešu, jaukto pāru un ratiņkērlinga
konkurencē pēc rezultātiem pēdējā Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek
noskaidrota Latvijas izlase.

3.1.3. Junioru komandas, kas startē Latvijas junioru kērlinga čempionātā.

4. FINANSIĀLĀ ATBALSTA APMĒRS UN IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Latvijas kērlinga izlašu dalībniekiem WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to

kvalifikācijas sacensībās LKA sedz izdevumus Pielikumā nr.1 minētajā apjomā.
4.2. Latvijas izlašu dalībniekiem IOC un IPC rīkotajās sacensībās finansējuma apmērs tiek noteikts

ar atsevišķu LKA valdes lēmumu.
4.3. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, 1.-3. vietu

ieņēmušās komandas var saņemt LKA finansējumu ledus treniņiem (komandu un individuālie
treniņi, abonementi, treniņspēles) un turnīru tiešajiem izdevumiem (dalības maksas, ceļa
izdevumi, uzturēšanās izdevumi) šādā apjomā:
4.3.1. vīriešu un sieviešu konkurencē:

1. vieta - 5’000 EUR (LKA finansējums - 100% apmērā no kopējās summa),
2. vieta - 3’000 EUR (LKA finansējums - 75% apmērā no kopējās summas),
3. vieta - 2’000 EUR (LKA finansējums - 50% apmērā no kopējās summas);

4.3.2. jaukto pāru konkurencē:
1. vieta - 2’500 EUR (LKA finansējums - 100% apmērā no kopējās summas),
2. vieta - 1’500 EUR (LKA finansējums - 75% apmērā no kopējās summas),
3. vieta - 1’000 EUR (LKA finansējums - 50% apmērā no kopējās summas);



4.3.3. vīriešu, sieviešu un jaukto pāru konkurencē 1.-3. vietu ieņēmušās komandas var
pretendēt uz papildu finansiālo atbalstu (komandu un individuālie treniņi, abonementi,
treniņspēles, dalības maksas, ceļa izdevumi, uzturēšanās izdevumi, slotu galviņas,
apdrošināšana, dienas naudas, kērlinga inventārs un apģērbs, uztura bagātinātāji,
psihologa pakalpojumi, medicīniskās un atjaunošanās procedūras, fiziskie treniņi, brīvā
laika jakas, trenera un/vai citu speciālistu pakalpojumi), iesniedzot LKA valdei
iesniegumu, sagatavošanās plānu un finanšu aprēķinu visai sezonai. Lai varētu
pretendēt uz šo finansiālo atbalstu, katram komandas dalībniekam ir jānodrošina LKA
noteikto minimālo prasību izpilde:
4.3.3.1. ledus treniņi (komandu un individuālie) - vismaz 80 stundas sezonā,
4.3.3.2. dalība Latvijas čempionātā un citās sacensībās, kur tiek noskaidrota Latvijas

izlase,
4.3.3.3. dalība WCF un IOC rīkotajās sacensībās, ja komanda ir izcīnījusi tiesības

pārstāvēt Latviju šajās sacensībās,
4.3.3.4. vismaz 20 sagatavošanās spēles sezonā pret atbilstoša līmeņa komandām

(Latvijas čempionāta 1.-3. vieta, WCT vai līdzvērtīga līmeņa sacensības;
netiek uzskaitītas spēles Latvijas čempionātos, Latvijas kvalifikācijas
sacensībās, WCF sacensībās Latvijas izlases statusā).

4.3.4. Ja komanda finansējumu nodrošina no 1. jūlija līdz 31. decembrim, tas ir jāizlieto līdz
nākamā gada 30. jūnijam. Ja komanda finansējumu nodrošina no 1. janvāra līdz 30.
jūnijam, tas ir jāizlieto no 1. jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.

4.3.5. Ja kāda no 1.-3. vietu ieņēmušajām komandām neizmanto tiesības izmantot finansējumu,
šis finansējums nepāriet nākamās komandas rīcībā.

4.3.6. Spēlētāji līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot) var saņemt LKA finansējumu 100% apmērā.
4.3.7. Ja komandā daļa spēlētāju ir vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot), saņemamā

līdzfinansējuma apmērs tiek rēķināts proporcionāli dalībnieku vecuma sastāvam
komandā.

4.4. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, startējošās
komandas junioru vīriešu un junioru sieviešu konkurencē tiek finansētas atbilstoši komandas
iesniegtajam sagatavošanās plānam un apstiprinātajam LKA finansējumam.

4.5. Latvijas čempionātā vai citās sacensībās, kurās tiek noskaidrota Latvijas izlase, startējošās
komandas ratiņkērlinga konkurencē tiek finansētas atbilstoši attiecīgajā kalendārajā gadā
apstiprinātajam LPK finansējumam un LKA apstiprinātajam papildu finansējumam.

4.6. Ar katru komandu vai izlasi, kas tiek finansēta no LKA līdzekļiem, tiek slēgts divpusējs
Sadarbības līgums starp LKA un komandu, kurā tiek atrunātas abu pušu tiesības un pienākumi.

5. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Komandām, kuras LKA finansē 100% apmērā, visus izdevumus sedz LKA, pamatojoties uz

iesniegtajiem rēķiniem vai citiem attaisnojošajiem dokumentiem.
5.2. Ja LKA daļēji sedz izdevumus, komanda par saviem līdzekļiem sedz izdevumus. Pēc

maksājuma veikšanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no maksājuma veikšanas
brīža, komanda iesniedz LKA ģenerālsekretāram “Finanšu līdzekļu atmaksas formu” (Pielikums
nr.2) un maksājumu apliecinošu dokumentu oriģinālus (rēķini, čeki, maksājuma uzdevumi u.c.).

5.3. LKA veic naudas līdzekļu atmaksu uz komandas vai spēlētāja norādīto bankas kontu 5 (piecu)
darba dienu laikā pēc visu attaisnojuma dokumentu saņemšanas.


