Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2013. gada 23. janvāris

Nr. 1/2013-1

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Jānis Rudzītis
valdes locekļi: Ansis Regža, Rihards Jeske, Anita Pētersone, Jānis Laizāns
LKA ģenerālsekretārs: Roberts Birznieks
novērotāji: Raimonds Vaivods, Arnis Veidemanis, Evita Regža
sēdes vadītājs: Jānis Rudzītis
protokolē:
Roberts Birznieks
Sēdi sāk plkst. 16:00
Darba kārtība:
1. Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu
2. Par Latvijas Kērlinga asociācijas iestāšanos Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācijā
3. Konceptuālais finansējuma sadalījums nacionālo izlašu startu nodrošināšanai 2013. gadā
4. Latvijas junioru izlašu starta izvērtējums 2013. gada Eiropas junioru izaicinājuma kausā
5. Dažādi
5.1.
Latvijas jaukto pāru (mixed doubles) izlases sastāva apstiprināšana

1. Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu
J.Rudzītis informē, ka ir pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 17. decembra Nr. 603
„Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” 1.105. apakšpunktu, par izlašu
dalību Eiropas čempionātu finālturnīros Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
piešķir LKA valsts budžeta līdzekļus 18000 LVL apmērā kērlinga attīstībai par ko 2012. gada 21.
decembrī ir noslēgts sadarbības līgums Nr. 1-27/244 starp Latvijas Kērlinga asociāciju un
Izglītības un zinātnes ministriju. Attiecīgi noslēgtā līguma 2.1.1. punktam minētie valsts budžeta
līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga attīstībai. J. Rudzītis kā prioritatīvi atbalstāmos
virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2013. gadā piedāvā izvirzīt trīs pamata nostādnes:
1. Kērlinga popularizācija pasākumi 2013. gada Pasaules Kērlinga Čempionāta Sievietēm
ietvaros.
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga attīstība Latvijā
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:

1) Kā prioratīvi atbalstāmos virzienos no IZM naudas balvas līdzekļiem 2013. gadā
notiekt –
1. Kērlinga popularizācija pasākumi 2013. gada Pasaules Kērlinga Čempionāta
Sievietēm ietvaros.
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga attīstība Latvijā
2) Uzdot R. Birzniekam līdz 30.01.2013. sagatavot iesniegšanai IZM aktivitāšu izdevumu
tāmi atbilstoši LKA valdes noteiktajiem atbalstāmajiem virzieniem.

2. Par Latvijas Kērlinga asociācijas iestāšanos Latvijas Komandu Sporta Spēļu
Asociācijā
J.Rudzītis informē LKA valdi par to, ka ir saņemta vēstule no Latvijas Komandu Sporta Spēļu
Asociācijas (LKSSA) ar uzaicinājumu iestāties LKSSA. J.Rudzītis informē, ka 2012.gada laikā LKSSA
ir ieņēmusi būtisku vietu Latvijas sporta administrēšanas sistēmā, t.sk. aktīvi iesniedzot
priekšlikumus IZM, LOK, LNSP par nepieciešamību risināt ar sporta spēļu federāciju darbību
saistītos jautājumus. J.Rudzīša vērtējumā līdzšinējā sadarbība ar LKSSA raksturojama kā
konstruktīvs divu partneru dialogs, kas vērsts uz pozitīvu jautājumu risinājumu un kompromisa
atrašanu. J.Rudzītis ierosina LKA valdei atbalstīt iestāšanos LKSSA, ar mērķi aktīvi līdzdarboties
LKSSA darbībā sekmējot LKA svarīgu jautājumu risināšanu par aportu atbildīgajās institūcijās.
A.Pētersone tiek lūgta iepazīstināt LKA valdi ar LKSSA statūtiem un informēt par
nepieciešamajām formalitātēm, kas saistītas ar iestāšanos LKSSA. A.Pētersone informē LKA valdi,
ka LKSSA uz doto brīdi ir apvienojošās 7 no 12 Latvijā reģistrētajām komandu sporta spēļu
asociācijām. Pieci no biedriem ir LKSSA dibinātāji – Latvijas Hokeja Federācija, Latvijas
Basketbola savienība, Latvijas Futbola federācija, Latvijas Volejbola Federācija un Latvijas
Handbola federācija un vēl divas komandu sporta spēļu asociācijas ir pievienojušās vēlāk –
Latvijas Florbola savienība un Latvijas Lakrosa federācija. Balss tiesības LKSSA ir tikai piecām
federācijām, kuras ir asociācijas dibinātājas. Biedra nauda LKSSA sastāda 500 LVL gadā. Ir
notikusi sazināšanās ar LKSSA izpilddirektoru Indriķi Putniņu un nākamā LKSSA valdes sēde ir
paredzēta 2013. gada 14. februārī, kad pie pozitīva LKA valdes lēmuma par iestāšanos LKSSA
varētu tikt izskatīts LKA sagatavots iesniegums par iestāšanos asociācijā.
E. Regža jautā vai 500 LVL gada biedra nauda ir vērta lai kļūtu par LKSSA biedru.
J.Rudzītis izsaka viedokli, ka vērtēt ieguvumus vai zaudējumus tiešā naudas izteiksmē ir pāragri,
bet galvenais mērķis iespējamajai dalībai LKSSA būtu līdzdarbošanās LKSSA aktivitātēs un to
sekmīgu īstenošanās rezultātā tas iespējams arī pozitīvi var ietekmēt pieejamo finansējumu LKA
darbības nodrošināšanai.
J.Rudzītis ierosina LKA valdei atbalstīt formalitāšu kārtošanas uzsākšanu, lai iesniegtu
nepieciešamo dokumentāciju par iestāšanos LKSSA.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:

1) Pilnvarot J.Rudzīti parakstīt LKA vārdā iesniegumu LKSSA par Latvijas Komandu Sporta
Spēļu Asociācijā
2) Uzdod A.Pētersonei līdz 11.02.2013. sagatavot visu nepieciešamo dokumentu projektus
iesniegšanai LKSSA

3. Konceptuālais finansējuma sadalījums nacionālo izlašu startu nodrošināšanai
2013. gadā
J.Rudzītis informē, ka LKA 2013. gadā kopējais pieejamais finansējums nacionālo izlašu
startu nodrošināšanai ir saņēmusi 98702 LVL ( t.sk. no kā 35577 LVL no LKSSA saņemtais valsts
kapitālsabiedrību ziedojums un 63125 LVL no Izglītības un zinātnes ministrijas (saskaņā ar
Vērtēšanas komisijas 2013. gada 14. janvāra sēdi). R.Jeske tiek aicināts iepazīstināt valdi ar izlašu
finansēšanas konceptuālo sadalījumu 2013. gadam. R. Jeske piedāvā kopēju izlašu finansējuma
budžetu dalīt trīs grupās –
1) 35000 LVL novirzīt izlašu (vīriešu, sieviešu, junioru vīriešu, junioru sieviešu, jaukto pāru,
jaukto komandu, senioru) dalībai attiecīgajā Pasaules vai Eiropas čempionātā. Šajā
summā būtu iekļauti komandu ceļa, uzturēšanas un inventāra izdevumu nodrošinājums.
2) 15000 LVL novirzīt nacionālo izlašu trenera pozīcijas nodrošināšanai
3) 48702 LVL novirzīt izlašu sagatavošanās posma nodrošināšanai pēc šāda konceptuāla
procentuālā sadalījuma –
 sagatavošanās vīriešu Eiropas kērlinga čempionāts 2013 - 24% (11688.48 Ls)
 sagatavošanās sieviešu Eiropas kērlinga čempionāts - 24% (11688.48 Ls)
 sagatavošanās Pasaules jaukto komandu kērlinga čempionāts - 4% (1948.08 Ls)
 sagatavošanās junioriem dalībai Eiropas junioru izaicinājuma kausā - 6%
(2922.12 Ls)
 sagatavošanās juniorēm dalībai Eiropas junioru izaicinājuma kausā- 6% (2922.12
Ls)
 sagatavošanās Pasaules senioru kērlinga čempionātam - 0% (0 Ls)
 sagatavošanās Eiropas jaukto komandu kērlinga čempionātam - 0% (0 Ls)
 36% (17532.72 Ls) no sagatavošanās posmam iezīmētās naudas novirzīt rezervei
no kuras tiktu atbalstīta sagatvošanās Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīram un
izlašu startu nepieciešamo formalitāšu administrēšanas nodrošināšanai
J.Rudzītis vērš valdes un klātesošo uzmanību tam, ka 2013. gadā tiks ievērota kārtība,
kad nauda seko pasākumiem – t.i. izlasēm ir jāiesniedz sagatavošanās posma plāni pēc kuru
izvērtēšanas ar attiecīgo izlasi arī tiks slēgta vienošanās par konkrētu sagatavošanās posmau
aktivitāšu īstenošanu.
J.Rudzītis un R.Jeske ierosina LKA valdei apstiprināt konceptuālo finansējuma sadali
nacionālo izlašu starta nodrošināšanai 2013. gadā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:

1) Apstiprināt konceptuālo finansējuma sadali nacionālo izlašu startu nodrošināšanai
2013. gadā atbilstoši iepriekšminētajam R.Jeskes sagatavotajam priekšlikumam.

4. Latvijas junioru izlašu starta izvērtējums 2013. gada Eiropas junioru
izaicinājuma kausā
R.Jeske informē LKA valdi par to, ka abu junioru izlašu (sieviešu un vīriešu) treneriem –
Arnim Veidemanim un Raivim Bušmanim tika lūgts sagatavot atskaites par izlašu startu 2013.
gada Eiropas junioru izaicinājuma kausā (EJCC), kurus treneri ir iesnieguši LKA valdei. R.Jeske
iepazīstina LKA valdi ar atskaišu saturu un kopēju starta izvērtējumu. A.Veidemanis kā vienu no
cēloņiem tam, ka izlases neizcīnija nevienu uzvaru , norāda, ka neizdevās pilnībā tikt galā
(pārvarēt) psiholoģisko spriedzi spēles laikā. Atsevišķos gadījumos komandu dalībnieki pavirši
ievēroja ārpus laukuma disciplīnu, tādejādi negatīvi ietekmējot gatavošanos spēlēm. Kā pozitīvo
var minēt to, ka Latvijas junioru (sieviešu) izlase savā tehniskajā izpildījumā ir tuvu EJCC 4. līdz 6.
vietas ieguvējiem un ņemot vērā komandas spēlētāju vidējo vecumu tajā ir saskatāms izaugsmes
potenciāls, pie nosacījuma, ka tiek iegūldīts nopietns darbs. Galvenais ieguvums no abu izlašu
starta EJCC ir pieredze – gan spēlētājiem, gan arī treneriem.
A.Veidemanis arī rosina LKA valdei izskatīt Nacionālo Izlašu Veidošanas Noteikumus un
tajos paredzēt izmaiņas kas būtu attiecināmas uz junioru vecumposma izlašu veidošanu – t.i.
paredzēt to, ka junioru izlases tiek veidotas uz selekcijas principa. LKA valde pieņem šādu
A.Veidemaņa ierosinājumu zināšanai.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1) Pieņemt zināšanai atskaites par Latvijas junioru izlašu startu 2013. gada Eiropas
junioru izaicinājuma kausā

5. Dažādi
5.1.

Latvijas jaukto pāru (mixed doubles) izlases sastāva apstiprināšana

R.Jeske informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no 2012. gada Latvijas jaukto
pāru kērlinga čempionāta uzvarētājiem SK OB/Regža Freidensons par vēlmi izmantot izcīnītās
tiesības piedalīties 2013. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1) Apstiprināt Latvijas jaukto pāru kērlinga izlasi 2012./2013. gada sezonai sekojošā
sastāvā – Renārs Freidensons un Evita Regža
2) Uzdot R.Jeskem noslēgt sadarbības līgumu ar izlasi līdz 04.02.2013.

J.Rudzītis paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst.17:30 valdes sēde tiek
paziņota par slēgtu.
Sēdi vadīja

Jānis Rudzītis

Valdes locekļi

Ansis Regža
Rihards Jeske
Anita Pētersone
Jānis Laizāns

Protokolēja

Roberts Birznieks

