
Biedrības „-Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS nr. 1/2012-5

2012. gada 23. augustā

Sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.

Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā- LKA) Biedru sapulce izsludināta
2012.gada 20. jūnijā, nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem.

Biedru sapulci vada: LKA prezidents Jānis Rudzītis
Biedru sapulci protokolē: LKA ģenerālsekretārs Roberts Birznieks

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:
1. Jelgavas Kērlinga klubs (JKK) – Jānis Laizāns
2. Latvijas Kērlinga klubs (LKK) – nepiedalās
3. Ventspils Kērlinga klubs (VKK) – Inga Apmane
4. Klubs A41 (A41) – Aivars Avotiņš un Normunds Šaršūns
5. Sporta klubs OB (SK OB) – Evita Regža
6. Rudzīšu kērlinga klubs (RKK) – Jānis Rudzītis
7. Kērlinga klubs „Rīga” (KKR) – Anita Pētersone
8. SIA „Kērlinga Halle” – Artis Zentelis

Piedalās LKA Biedru kandidāta pilnvarotie pārstāvji:
1. Talsu Kērlinga Klubs (TKK) – Raimonds Vaivods

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Raivis Bušmanis, Didzis Pētersons,
Rihards Jeske, Sabīne Vīksne

Sapulci sāk plkst. 18:05

Biedru sapulces dienas kartība:
1. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite
2. Valdes atbildes uz LKA biedru iesūtītajiem jautājumiem un priekšlikumiem

Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

J. Rudzītis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 8 biedri ar balsošanas
tiesībām, no kuriem ir ieradušies 7 (septiņi) pārstāvji. Ir izsniegti 7 (septiņi) balsošanas
mandāti. Biedru sapulcē ir ieradies arī 1 (viens) Biedru kandidātu pārstavji bez balsošanas
tiesībām. J. Rudzītis aicina izvirzīt J. Rudzīti Biedru sapulces vadītāja vietai.

Balsojums:
PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav
Lēmums: J. Rudzītis tiek iecelts par Biedru sapulces vadītāju



Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

J. Rudzītis aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un uzticēt balsu
skaitīšanu R. Birzniekam.
Balsojums:
PAR – 7 PRET – nav ATTURAS – nav
Lēmums: R. Birznieks tiek ievēlēts par balsu skaitītāju

Protokolista ievēlēšana

J. Rudzītis aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot R. Birznieku.
Balsojums:
PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav
Lēmums: R.Birznieks tiek ievēlēts par sapulces protokolistu

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

J. Rudzītis aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola pareizību un
izvirza E. Regžu un R. Vaivodu.
I.Apmane iebilst pret R. Vaivoda izvirzīšanu protokola pareizības apstiprināšanai tā kā R.
Vaivods nepārstāv LKA biedru, bet gan biedra kandidātu.
J.Laizāns lūdz I. Apmani vai citu klātesošo izvirzīt citu kandidatūru, kura apstiprinātu
protokola pareizību.
Šāda persona netiek izvirzīta. J.Rudzītis aicina balsot par iepriekš piedāvātajām
kandidatūrām.
Balsojums:
PAR – 6 ATTURAS – 1 PRET - nav
Lēmums: Personas, kas apstiprina protokola pareizību ir E. Regža un R. Vaivods.

Darba kārtības apstiprināšana

J. Rudzītis iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:
1. LKA valdes atskaite.
2. Valdes atbildes uz LKA biedru iesūtītajiem jautājumiem un priekšlikumiem

Citu ierosinājumu no Bierdu un Biedru kandidātu puses nav.
Balsojums:
PAR – 7 ATTURAS – nav PRET - nav
Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces dienas darba kārtība

1. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite

J. Rudzītis iepazīstina sapulces dalībniekus ar LKA valdes atskaiti (skatīt pielikumu nr.1).
Sakarā ar LKA valdes rīcības programmu līdz 2012.gada 30.jūnijam I. Apmane vēlas
noskaidrot, kāpēc LKA ir izvirzīts tikai viens mērķis. J.Rudzīts paskaidro, ka šis ir bijis arī
vienīgais mērķis iepriekšējā periodā no iepriekšējās LKA Biedru sapulces. Šis ir skaidri zināms
un obligāti realizējams mērķis un LKA valde nevēlas savā rīcības programmā iekļaut punktus,
kuru realizāciju nevar solīt LKA Biedriem un Biedru kandidātiem.



2. Valdes atbildes uz LKA biedru iesūtītajiem jautājumiem un priekšlikumiem

J.Rudzītis un citi valdes locekļi atbild uz LKA Biedra SIA „Kērlinga Halle” iesūtītajiem
jautājumiem. (Pielikums nr. 2)

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un J.Rudzīts pasludina sapulci par slēgtu
plkst. 19:45

LKA Biedru sapulces vadītājs: (J. Rudzītis)

Protokolists: (R. Birznieks)

Apstiprinu protokola pareizību: (R. Vaivods)

(E. Regža)



Pielikums nr. 1

LKA valdes atskaite par galveno darbu izpildi 01.07.11. – 30.06.2012.

Pārskata periodā (2011/12.gada sezona) sasniegts valdes rīcības programmā (skat. zemāk)
noteiktais mērķis, ir izpildīti un sasniegts plānotie rezultāti. Aizvadīto sezonu LKA valde vērtē
kā smagu darba gadu, kurā tika paveikts daudz. Kopumā vērtējot Latvijas kērlings ir tur kur
tam jābūt, tas nav virsotnē ne starptautiskā, ne vietējā līmenī, bet tam ir pozitīvs novērtējums
un ambīcijas, kuras pie stabilas attīstības un visu Latvijas kērlinga klubu darba, var nākotnē
dot labus rezultātus. Ne viss aizvadītajā izdevās gluži kā iecerēts, pirmo reizi rīkojot
čempionātus un turnīrus saskārāmies ar situāciju, ka ledus un akmeņi vairs netur tiem uzlikto
slodzi, kā rezultātā čempionāta kvalitāte nedaudz kritās salīdzinājumā ar iepriekšējiem diviem
gadiem, bet kopumā paveikto aizvadītajā sezonā nav pamata vērtēt savādāk kā „labi”.

Latvijas čempionāti:
Sarīkoti sekojoši Latvijas čempionāti:

 individuālais (punktu) kērlings
 jauktajiem pāriem
 vīriešu komandām
 sieviešu komandām
 jauktajām (MIX) komandām
 junioru (vīr.) komandām
 junioru (siev.) komandām
 senioru (vīr.) komandām

Nacionālās izlases:
Nodrošināta sekojošu nacionālo izlašu starts oficiālajās sacensībās 2011/12 g.sezonā:
 MIX (Eiropas čempionāts, Tarnby, Dānija)
 ratiņkrēslu (Pasaules čempionāta kvalifikācija, Lohja, Somija)
 vīriešu (Eiropas čempionāts, A divīzija, Maskava, Krievija)
 sieviešu (Eiropas čempionāts, A divīzija, Maskava, Krievija)
 junioru (vīr.) (Pasaules čempionāta kvalifikācija, Tarnby, Dānija)
 jaukto pāru (Pasaules čempionāts, Erzurum, Turcija)
 senioru (Pasaules čempionāts, Tarnby, ASV)

Veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi nacionālo izlašu startam oficiālajās sacensībās
2012/ 13 g. sezonā:
 MIX (Eiropas čempionāts, Erzurum, Turcija)
 ratiņkrēslu (Pasaules čempionāta kvalifikācija, Lohja, Somija)
 vīriešu (Eiropas čempionāts, B divīzija, Karlstade, Zviedrija)
 sieviešu (Eiropas čempionāts, A divīzija, Karlstade, Zviedrija)

Sadarbība ar oficiālajām institūcijām:
Nodrošināta LKA pārstāvja piedalīšanās WCF un ECF kongresos un sanāksmēs 2011.gada
decembrī EČ laikā Maskavā un 2012.gada martā PČ vīriešiem laikā Bāzelē.
Nodrošināta visu iepriekšējo periodu saistību izpilde ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK),
Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Sporta Federāciju padomi (LSFP). Ar LOK, IZM
un LSFP noslēgti līgumi par valsts dotāciju apguvi 2012.gadā, uz atskaites sagatavošanas
brīdi ar minētajām institūcijām nav nenokārtotu saistību. Turpināta sekmīga sadarbība ar
Rīgas domi, kas piešķīrusi finansējumu Baltijas kausa sarīkošanai 2013.gadā. Pēc LKA
iniciatīvas uzsākta sadarbība ar Talsu novada un Jelgavas pilsētas pašvaldībām, kā rezultātā
piesaistīts finansējums junioru (vīr.) izlases atbalstam.
Kopīgi ar Latvijas regbija federāciju tika panākti grozījumi MK noteikumos, kas nosaka
prioritāri atbalstāmos komandu sporta veidus Latvijā, un prioritāri atbalstāmais sporta veids
no 2011.gada beigām ir arī kērlings. Kā galvenais pašreizējais ieguvums šai aktivitātei ir
būtisks valsts finansējuma palielinājums (~ 4 reizes) nacionālo izlašu startu nodrošināšanai.
Kā negatīvās sekas šai aktivitātei ir minama pretdarbība un negatīvā publiskā komunikācija no
līdzšinējiem Top 5 sporta veidiem, kas nākotnē varētu rezultēties kā valsts finansējuma
samazinājums salīdzinājumā ar 2012.gadu.



Komunikācija:
Nodrošināta aktuālās informācijas ievietošana www.curling.lv. Izstrādāts un apstiprināts LKA
mājas lapas dizains un logo, veiktas izmaiņas mājas lapas struktūrā un vadības sistēmā,
uzlabojot mājas lapas administrēšanu.
Inventārs:
Nodrošināta LKA īpašumā esošā inventāra lietderīga izmantošana. Inventārs atrodas
glabāšanā Kērlinga hallē, Talsu ledus hallē un Jelgavas ledus hallē. Uzsākta kērlinga akmeņu
transportēšanas kastu izgatavošana. Iegādāts asmens ledus sagatavošanas mašīnai ICE
BOSS. Attīstības projektu ietvaros iegādāts inventārs (projektors, video sistēma, laika
ņemšanas ierīce), kas nodoti lietošanai SIA „Kērlinga halle” ar nosacījumu, ka LKA reģistrā
iekļautie kērlingisti šo inventāru var izmantot uz atvieglotiem nosacījumiem.
Attīstība
Īstenoti kērlinga attīstības projekti:
- Ventspils kērlinga kluba jauniešu - junioru komandu kērlinga spēles meistarības
pilnveidošana /īstenota plānotā apjomā - 350.00 LVL/ (īstenotājs – Ventspils kērlinga klubs)
- Rudzīšu kērlinga kluba kērlinga akadēmijas pasniedzēju profesionālās kvalifikācijas
paaugstināšana un  kērlinga akadēmijas darbības turpināšana 2011/12 gada sezonā /īstenots
plānotā apjomā - 390.33 LVL/ (Rudzīšu kērlinga klubs)
- Projektora BenQ MP525V un somas iegāde /īstenots plānotā apjomā – 276.25 LVL/ (SIA
„Kērlinga halle”)
- Topošo sporta speciālistu apmācība /īstenots daļēji – 362.50 LVL/ (Sporta klubs OB)
- Akmens ātruma kontroles sistēma /īstenots plānotā apjomā – 150.00 LVL/ (SIA „Kērlinga
halle”)
- Amatieru līga /īstenots pārsniedzot sākotnēji paredzēto apjomu – 500,00 LVL/ (Jelgavas
kērlinga klubs)
- Video sistēma kērlinga sacensību atspoguļošanai un analīzei I un II posms /īstenots plānotā
apjomā – 2056.31 LVL/ (SIA „Kērlinga halle”)
- KK RĪGA treneru kvalifikācijas paaugstināšana, junioru un studentu piesaiste kērlingam
/īstenots daļēji – 25.00 LVL/ (Kērlinga klubs RĪGA)
Kā vienu no sezonas neveiksmēm uzskatāma SIA „Kērlinga halle” plānotā projekta „Jauniešu
skola” aktivitāšu neuzsākšana, kā arī KK Rīga projekta īstenoto aktivitāšu apjoms. Šiem
attīstības projektiem paredzētais finansējums tika novirzīts sagatavošanās darbiem 2013.gada
pasaules čempionāta organizēšanai, kā arī www.curling.lv administrēšanas sistēmas
uzlabošanai.
2011.gada septembrī sadarbībā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas Solidaritātes fondu
tika īstenots nedēļu ilgs apmācību seminārs Baltijas valstu kērlinga treneriem Technical
Course for Coaches Level 1, kurā kopumā piedalījās 17 dalībnieki (t.sk. 9 no Latvijas). LKA
valde bija patīkam pārsteigta par lielo Latvijas kērlinga treneru interesi dalībai seminārā un arī
turpmāk meklēs iespējas rīkot analoģiskus pasākumus, ja to dalībnieki savas iegūtās
zināšanas aktīvi nodos saviem audzēkņiem savās trenētajās komandās, tādejādi nodrošinot šī
pasākuma pozitīvu ietekmi ilgtermiņā. Viens no Latvijas kērlinga attīstību bremzējošiem
faktoriem ir tieši aktīvu treneru trūkums, kuri savām zināšanām, pieredzi un personīgo
piemēru iesaistītu kērlingā aizvien jaunus jebkura vecuma kērlingistus.
Nodrošināta LKA piedalīšanās sporta popularizācijas pasākumā „Rīgas sporta nakts”
2012.gada 1.jūnijā.
2012.gada jūnijā tika apstiprināta junioru kērlinga attīstības programma 2012/13 gada
sezonai.
LKA administratīvā darbība
2011.gada augustā tika izveidota un pirmo reizi pilnu sezonu darbojās LKA ģenerālsekretāra
institūcija. Galveno uzdevumu – LKA administratīvās darbības nodrošināšanu, šī LKA
izpildinstitūcija Roberta Birznieka personā nodrošināja atbilstošā līmenī. 2012.gada oktobrī
tiks izvērtēta tālākā sadarbība ar Robertu Birznieku ģenerālsekretāra funkciju izpildei,
izvērtējot līdzšinējo paveikto (uzdoto uzdevumu izpildes kvalitāti, izrādīto iniciatīvu) un
nākotnē plānoto aktivitāšu īstenošanu.



2011.gada septembrī tika apstiprināts (būtiski aktualizēts) Latvijas čempionātu nolikums.
2011.gada oktobrī tika apstiprināti komandu vizuālās identitātes noteikumi. LKA valde
pateicas visiem kērlingistiem par atsaucību šo noteikumu ieviešanā dzīvē un izsaka cerību, ka
šo noteikumu ignorēšana (to prasības izpildot formāli nevis pēc būtības) no atsevišķu
pieredzējušo spēlētāju puses negūs atsaucību vairumā Latvijas kērlinga spēlētāju.
2011.gada oktobrī tika izveidots Latvijas kērlingistu reģistrs. Tā izveidošanas nepieciešamību
diktēja gan formālās prasības no atsevišķu valsts institūciju puses, gan arī reālā dzīves
nepieciešamība veikt „Latvijas kērlinga spēlētāju” saskaitīšanu, lai tad beidzot mēs saprastu
cik tad Latvijā ir cilvēku, kuri sevi uzskata par kērlingistiem, kuri zina un apņemas ievērot
kērlinga gan rakstītos, gan nerakstītos likumus. LKA valde pateicas visiem kērlinga klubiem,
kuri atsaucās lūgumam un iesniedza visus nepieciešamos dokumentus savu spēlētāju
iekļaušanai reģistrā. Šī pašreiz nav obligāta prasība būt iekļautam kērlingistu reģistrā, lai
startētu sacensības Latvijā, bet atsevišķu klubu ignorance šajā jautājumā, cerams, ir tikai
tehniska kavēšanās, nevis atzīšanās, ka šī kluba spēlētāji nevēlas sevi identificēt par
pilntiesīgiem Latvijas kērlingistiem.
2011.gada decembrī tika apstiprināti Latvijas nacionālo izlašu veidošanas noteikumi, kā arī
LKA un nacionālo izlašu savstarpējās sadarbības principi (sadarbības līguma noteikumi). LKA
valde izsaka cerību, ka Latvijas kērlinga labākajiem spēlētājiem šīs sistēmas pakāpeniska
sakārtošana palīdzēs labāk sagatavoties sezonas atbildīgākajām sacensībām, savukārt visai
Latvijas kērlinga saimei turpmāk būs iespēja uzzināt ko vairāk par mūsu izlašu gaitām, jo
viens no sadarbības noteikumiem nosaka, ka izlasēm regulāri būs jāsniedz mājas lapā
ievietojamā informācija par sagatavošanās procesu un notiekošo sacensībā (par notiekošo
komandā, spēļu īsu analīzi, sacensību organizāciju utml. informāciju).
LKA finansiālā situācija:
LKA finansiālā situācija ir stabila, finanšu norēķini (izdevumu apmaksa) tiek veikti saskaņā ar
ieņēmumu plānu. Saņemtie mērķziedojumi un dotācijas tiek izlietoti atbilstoši noslēgtajiem
ziedojumu un dotāciju līgumiem. WCF Developents Assistance Programme (DAP) finansējums
galvenokārt tika novirzīts ikgadējiem maksājumiem par kērlinga akmeņiem un ICE BOSS (t.sk.
inventārs šo pamatlīdzekļu uzturēšanai) atlikumu novirzot junioru treniņprocesa atbalstam un
datorprogrammas Curlit coach tool iegādei.
LKA dalība Latvijā rīkotajos turnīros:
Ar dažāda veida (inventārs, finanses) LKA atbalstu Latvijā 2011/12 sezonā notika sekojoši
turnīri:
- Ventspils kauss 2011 (organizēja – Ventspils kērlinga klubs)
- RIGA Open 2011 (organizēja – SIA „Kērlinga halle”)
- Zemgale cup 2011 (organizē Jelgavas kērlinga klubu pārstāvošā komanda „Junkers”)
- Baltic cup 2012 (organizēja LKA)
- Riga Mixed Doubles Cup (organizēja Kārlis Smilga (Jelgavas kērlinga klubs) un Ansis Regža
(Sporta klubs OB), sadarbībā ar LKA)
- Jelgava Cup 2012 (organizēja Bruno Bārzdainis (Jelgavas kērlinga klubs))
- Amatieru līga 2011/12 (organizēja Jelgavas kērlinga klubs un SIA „Kērlinga halle”)
LKA pateicas visiem, kuri aizvadītajā sezonā izrādīja iniciatīvu turnīru organizēšanā un arī
turpmāk centīsies iespēju robežās atbalstīt dažāda līmeņa turnīru organizēšanu Latvijā. LKA
izsaka cerību, ka turpmāk Latvijas turnīru organizatoru būs atvērtāki savstarpējai
komunikācijai par turnīra norišu ievietošanu www.curling.lv un informāciju (t.sk. iepriekšējo
gadu rezultātus) nodos operatīvi iztiekot bez vairākkārtējiem lūgumiem un atgādinājumiem.
Ar nākamo sezonu LKA valde ir pieņēmusi lēmumu, ka LKA uzņemsies galvenā organizatora
aktivitāšu īstenošanu trīs turnīros - RIGA OPEN, BALTIC CUP un LATVIAN MIXED DOUBLES
CUP, par galveno uzdevumu izvirzot šo turnīru konkurētspējas celšanu starptautiskā līmenī ar
mērķi 3-4 gadu periodā panākt, ka šajos turnīros piedalās Eiropas elites kērlinga komandas
(un jauktie pāri).
Pasaules čempionāts sieviešu komandām 2013.gadā Rīgā
Galvenā informācija par organizatorisko darbu ir pieejama www.curlling.lv. Organizācijas
komiteja Kārļa Smilgas vadībā jau strādā no 2011.gada rudens, paveikts ir daudz, bet darāmā
vēl ļoti daudz. LKA valde izsaka pateicību visiem Latvijas kērlinga sabiedrības cilvēkiem, kuri ir



jau iesaistījušies organizācijas komitejas darbā un visiem, kuri izteikuši vēlmi palīdzēt kā
brīvprātīgie palīgi. Cerams, ka šis notikums atstās paliekošu ilgtermiņa pozitīvu ietekmi
Latvijas kērlingā, bet lai tas tā notiktu Latvijas kērlinga klubiem jābūt spējīgiem izmantot šī
pasākuma publicitāti jaunu spēlētāju piesaistei, pretējā gadījumā čempionāts paies un paliks
tikai mūsu atmiņās kā skaists pasākums bez paliekošas pozitīvas ietekmes uz Latvijas
kērlingu.
Nākamās sezonas 2012/13 galvenās prioritātes
- LKA valdes apstiprinātās rīcības programmas līdz 2014.gada 30.jūnijam īstenošana;
- 2013.gada Pasaules čempionāta sekmīga sarīkošana, čempionāta gaitā popularizēt
kērlingu;
- Junioru programmas īstenošana;
- Iepriekšējā sezonā čempionātos un turnīros konstatēto problēmu (akmeņu un ledus
kvalitāte) novēršana.



Pielikums nr. 2

LKA valdes atbildes LKA biedra SIA „Kērlinga Halle” jautājumiem un
ierosinājumiem

1. 2010. gada 3. septembra atklātajā vēstulē pirms LKA Biedru sapulces Jānis
Rudzītis aicināja Latvijas kērlinga klubus izšķirties, kurā virzienā attīstīties –
saglabāt esošo ap 150 cilvēku lielo spēlētāju loku un virzīties uz augstu
sasniegumu sportu vai tomēr klubiem iesaistīties vairāk un veidot 500-800
cilvēku lielu kērlingistu saimi 3-4 pilsētās. Dalībnieku sapulcē tika uzstādīts
ultimāts apstiprināt visu valdi kopumā, pretējā gadījumā J.Rudzītim
neuzņemoties prezidenta funkcijas. Valde tika apstiprināta vēlamajā sastāvā ar
neierobežotām tiesībām.
LKA valdes rīcības programmā līdz 2014. gada 30. jūlijam nav nekas
minēts par jaunu spēlētāju piesaisti. Vai tas nozīmē, ka LKA valde
turpmāk virzīsies uz augstu sasniegumu sportu?

LKA valdes atbilde - Pēc Latvijas kērlinga sabiedrības diskusijas radās LKA
valdes rīcības plāna piedāvājums līdz 30.06.2012. un tagad pēc nepilnu pēc
nepilnu 2 gadu pārtraukuma tapis darba plāns nākamajiem 2 gadiem. Tik
stratēģisks jautājums ir izskatāms tikai vienīgi biedru sapulcē. Esošā
programma neizslēdz ne vienu, ne otru virzienu.

2. Tuvojas Pasaules čempionāts sievietēm 2013. gadā un LKA ikgadējā valdes
ziņojumā klubi tiek aicināti izmantot šo publicitāti, lai piesaistītu jaunus
dalībniekus. Ir piedāvājums ar LKA līdzfinansējumu izvietot reklāmas banerus
Kērlinga hallē.
Vai ir plānotas vēl kādas aktivitātes, lai stimulētu klubus piesaistīt jaunus
spēlētājus?

LKA valdes atbilde - Atkarībā no finanšu iespējām būs popularizācijas
pasākumi gan kērlinga hallē neilgi pirms tam, gan B hallē čempionāta laikā.
Tuvākā mēneša laikā būs mēdiju plāns ar ideālo finansējumu. Kopsavilkums
vai pārskats tiks publicēts OK vēstnesī.

3. 2010. gada 3. septembra atklātajā vēstulē J.Rudzītis pauž savu redzējumu
reģionālajā attīstībā ar atsevišķām aktivitātēm Tukumā, Liepājā? Atbildes
vēstulē Sporta Klubs OB izteica savu redzējumu, ka ar kērlingu varētu
nodarboties arī Daugavpilī un Valmierā.
Vai ir veiktas kādas aktivitātes šajās pilsētās vai arī plānots to darīt?

LKA valdes atbilde - Talsos ir ienācis kērlings. Liepājā ir vienošanās ar halli,
ka martā pēc MHL sezonas beigām varam mēģināt īstenot popularizācijas
pasākumus. Kamēr nebūs par 100% izmantotas esošās iespējas Rīgā, Talsos,
Jelgavā, šis nav prioritārais virziens, izņemot, ja parādīsies reģionālie
aktīvisti.



4. LKA ikgadējā valdes ziņojumā minēts, ka viens no Latvijas kērlinga attīstību
bremzējošiem faktoriem ir tieši aktīvu treneru trūkums, kuri ar savām
zināšanām, pieredzi un personīgo piemēru iesaistītu kērlingā aizvien jaunus
jebkura vecuma kērlingistus.
Kas tiek darīts, lai stimulētu trenerus būs aktīviem?

LKA valdes atbilde - Attīstības projekti, junioru programma. Nauda
konkrētām lietām ir atrodama, LKA atbalsts treneriem un viņu aktivitātēm
ir daudzejādā ziņā atkarīgs no pašu ieeintresētības un iniciatīvas

5. 28.12.2011. valdes sēdē tika noteiktas sporta speciālistu kategorijas un
kritēriji, lai tām atbilstu.
Vai/kad ir plānota treneru sertifikācija? Kas ir jādara, lai saņemtu šīs
kategorijas? Kādas priekšrocības būs treneriem ar attiecīgo kategoriju?

LKA valdes atbilde - MK Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”. Viens
no nosacījumiem ir, ka attiecīgai federācijai ir jāsniedz atzinums par
pretendentu pirms viņš kārto sertifikācijas eksāmenu un federācijai ir
jānosaka savi kritēriji, kas jāizpilda, lai saņemtu atzinumu attiecīgajai
kategorijai. Priekšrocības ir tādas, ka personas kuras ir ieguvušas šīs
attiecīgās kategorijas ir tiesīgas strādāt par treneriem ar noteikta līmeņa un
vecuma audzēkņiem. Pretējā gadījumā netiek ievērotas Sporta likuma
prasības.

6. Vai LKA valde neplāno atteikties no funkcijām, kas, manuprāt, tai pēc
būtības nebūtu jāveic:
- turnīru rīkošana (negatīvie piemēri: LKA valde ierosinājusi ar 01.07.2012.
sākt aktīvu Baltic Cup 2013 popularizāciju – vai tas ir izdarīts? 14. augustā
Irina Koļesņikova no Sanktpēterburgas nav informēta par turnīra norises
laikiem; Lietuvas komanda T-Rink nosūtīja elektroniski pieteikumu dalībai
Riga Open 2012 jau 7. jūnijā, bet atbildi saņem tikai 13. augustā pēc atkārtota
e-pasta un manas iejaukšanās)
- specifisku prasību noteikšana izlasēm, lai varētu pārstāvēt valsti Eiropas un
Pasaules čempionātos (piemēram, junioru komandām noteikt, ka 2x nedēļā
jātrenējas specializētā kērlinga hallē, jāaizvada 2 pārbaudes turnīri, katrā
vismaz 4 spēles utt.)

LKA valdes atbilde - Piekrītam, ka iespējams kvalitatīvāka komunikācija
varēja būt. Turnīri tiek rīkoti kā palīdzība MIX un MD izlasēm, kā arī
vadošajām LČ komandām (ne čempioniem). Ja būs indikatori un
piedāvājumi kādam citam rīkot šo turnīrus, īstenojot šos LKA mērķus,
rīkošana tiks atdota. Tām izlasēm (izņemot ratiņkrēslu kērlinga izlasi), kuras
nepiedalās LČ vīriešiem vai sievietēm arī turpmāk jārēķinās, ka LKA
vēlēsies, lai tās īsteno sagatavošanās programmu pirms oficiālām sacensībām.



7. Kā ir plānots sasniegt to, ka 3-4 gadu laikā LKA organizētajos turnīros
piedalīsies Eiropas elites kērlinga komandas?

LKA valdes atbilde - Stabils, regulārs, labā kvalitātē organizēts,
prognozējams, ar savu identitāti pievilcīgs turnīrs skaistā pilsētā, un,
protams, laba līmeņa pretinieki.

8. Vai joprojām ir spēkā ideja par Latvijas-Zviedrijas valstu sacensības
rīkošanu?

LKA valdes atbilde - Ideja nav atcelta, bet netiek pašreiz attīstīta

9. Ir izstrādāta junioru kērlinga attīstības programma.
Vai ir paredzēts arī finansiāls atbalsts, izņemot treniņnometnes,
komandām, kas jau ir piedalījušās Latvijas junioru čempionātā?

LKA valdes atbilde - Šīs junioru kērlinga programmas ietvaros uz doto brīdi
komandām, kuras jau ir piedalījušās Latvijas junioru čempionātā tiek
piedāvātas divas finansiāla atbalsta programmas – treniņnometņu
organizēšana un kā līdzfinansējums dalībai Amatieru Līgā. Ja finanses
atļaus, tad iespējams būs atbalstāmo aktivitāšu papildinājums un šis varētu
būt viens no virzieniem, kura atbalstīšanu izskatīsim.

10. Pēdējo divu gadu laikā ir radīta virkne jaunu dokumentu un pārstrādāti esošie
(piemēram, LKA valdes rīcības programma, Latvijas čempionātu nolikums,
Komandu vizuālās identitātes noteikumi, Nacionālo izlašu veidošanas
noteikumi, junioru kērlinga attīstības programma).
Vai ir plānots ieviest vēl kādus dokumentus?

LKA valdes atbilde - Darba plānā nav, izņemot kritērijus ledus kvalitātes
nodrošināšanai. Ja būs nepieciešamība, dokumenti tiks izstrādāti.
Dokuments pats par sevi visas problēmas arī nerisina.

11. Vai ir izstrādāti kritēriji ledus kvalitātes nodrošināšanai un izvērtēšanai
Latvijas čempionātu laikā? Noteiktais termiņš bija 15.08.2012.

LKA valdes atbilde - Dokumenta projekta līmenī tiek uzsākts apspriest valdes
iekšienē. Jā, atzīstam, ka kavējam savus termiņus. Plānots to apstiprināt
septembra beigās vai oktobra sākumā.

12. Ierosinājums: precizēt Latvijas nacionālo izlašu veidošanas noteikumu
un/vai LČ nolikumu, precīzāk nosakot, kas ir komanda un kam ir
jāizpildās, lai varētu pārstāvēt valsti.
Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos 1.1. punktā noteikts, ka
noteikumu izpratnē termins „komanda” nozīmē visus attiecīgajam
čempionātam pieteiktos spēlētājus. Savukārt šo noteikumu 2.4. punkts nosaka,



ka līgumu par tiesību izmantošanu jāparaksta noteiktam spēlētāju skaitam
saskaņā ar Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikuma 7.4. un 7.5
puntu, kas nosaka, ka minimālo dalībnieku skaitu no komandas sastāva, lai
saglabātu komandas statusu.

LKA valdes atbilde - Izvērtēsim šo priekšlikumu nākamajā valdes sēdē, ja būs
nepieciešami tehniskie precizējumi, tos veiksim.

13. Ierosinājums: LKA izstrādā vienotu nacionālo izlašu vizuālo identitāti un
nodrošina izlases spēlētājus ar formām.

LKA valdes atbilde - Lūgums precizēt, kāds būtu šo noteikumu mērķis un
kādu problēmu tie atrisinātu. LKA gan vairāk pašreiz mēģina īstenot ideju
par nacionālo izlašu tehnisko sponsoru, kas daļēji atrisinātu daļu ar šo
jautājumu saistītās problēmas. Šo jautājumu nevar risināt atrauti no
finansēm, tā kā pašreiz izlašu finansējums ir labākā situācijā nekā
iepriekšējos 10 gadus, kas līdz ar to rada lielākas manevra iespējas šajos
jautājumos.


