
Latvijas jauniešu (junioru) vecuma grupas kērlinga attīstības programma un
mērķi Latvijā 2013. gadā.

Jaunatnes programmas mērķi -

Iesaistīt kērlingā jauniešus vecumā no 10 – 18 gadiem, kuri būtu ieinteresēti
nodarieties ar kērlingu, kā sporta veidu un tiekties uz sportiskiem sasniegumiem (dalība
Latvijas kērlinga čempionāta dažādās vecuma grupās, starptautiskos kērlinga turnīros un
čempionātos).

Junioru programmas sasniedzamais rezultāts -

Līdz 2013. gada Latvijas junioru čempionātam palielināt pieteikto komandu skaitu
līdz astoņām – piecām puišu konkurencē un trim meiteņu konkurencē.

Realizējamās programmas -

1) Komandu sagatavošana startam 2013.gada Latvijas čempionātā junioriem
Komandas sagatavošanās un treniņprocesa īstenošana trenera vadībā, junioru
komandām, kuras līdz šim nav startējušas Latvijas čempionātos.
Lai treneris pieteiktos programmas LKA līdzfinansējumam (15 Ls mēnesī par
audzēkni) LKA ģenerālsekretāram jāiesniedz detalizēts komandas sagatavošanas
plāns (nodarbību skaits, treniņspēļu skaits, nodarbībās apgūstamās teorētiskās un
praktiskās zināšanas), kuras sasniedzamais rezultāts ir komandas dalība Latvijas
junioru čempionātā. Latvijas Kērlinga asociācija ar pieejamajiem personāla resursiem
nodrošina līdzdarbību potenciālo interesentu (komandas dalībnieku) piesaistē.

2) Latvijas junioru (vīriešu) izlases dalība WCF Junior Camp Fussen 2012. gada
vasarā.

Programmas īstenošanas sasniedzamas uzdevums ir izlases konkurētspējas
palielināšana starptautiskajā līmenī ar mērķi 2013.gada Eiropas junioru izaicinājuma
kausā izcīnīt uzvaras 50% spēļu.

3) Jauniešu dalības Amatieru līgas turnīrā veicināšana.
Programmas īstenošanai LKA nodrošina līdzfinansējumu jauniešu (dz. pēc 1994.
gada) dalībai Amatieru Līgā 50% apmērā no noteiktās dalības maksas, bet ne vairāk
kā 50 Ls vienam cilvēkam 2012/2013 gada sezonā.



4) Jauniešu iesaistīšana kērlingā, nodrošinot kērlinga pamatelementu apmācību.
Programmas uzdevums ir nodrošināt kērlinga pamatelementu apmācību jauniešiem
vecumā līdz 18 gadiem ar mērķi radīt interesi un vēlmi tālākiem treniņiem un dalībai
oficiālās sacensībās.
Programmas īstenošanai LKA nodrošina līdzfinansējumu 3 Ls apmērā par katru
aizvadīto treniņu instruktoram, kurš veic apmācību jauniešiem vecumā līdz 18
gadiem. LKA līdzfinansējums tiek pārskaitīts pēc fakta (reizi mēnesī par novadītajiem
treniņiem) LKA biedram vai biedra kandidātam, kuru pārstāv instruktors.
Lai pieteiktos atbalsta programmai instruktoram (trenerim) ir jāiesniedz LKA
ģenerālsekretāram informācija par plānoto piesaistāmo mērķauditoriju (skaits,
vecums), kā arī teorētisko un praktisko nodarbību programmas plāns.
Latvijas Kērlinga asociācija ar pieejamajiem personāla resursiem nodrošina
līdzdarbību potenciālo interesentu piesaistē

5) Junioru komandu treniņnometņu organizēšana
Programmas mērķis ir veicināt Latvijas junioru čempionāta dalībnieku
konkurētspējas izaugsmi līdzfinansējot treniņnometnes Rīgā, Kērlinga Hallē,
pieredzējuša trenera uzraudzībā (vēlama vismaz 5 gadu pieredze, kā spēlētājam
Latvijas kērlinga čempionātā). Līdzfinansējumam treniņnometnes norisei var
pieteikties potenciālie 2013.gada Latvijas junioru čempionātu komandu dalībnieki un
dalībnieces. LKA līdzfinansējuma apmērs tiek izvērtēts katrā gadījumā atsevišķi,
izvērtējot iesniegto pieteikumu. Lai pieteiktos LKA līdzfinansējumam LKA
ģenerālsekretāram ir jāiesniedz treniņnometnē paredzēto aktivitāšu plāns,
treniņnometnes mērķi un sasniedzamie rezultāti, kā arī īss trenera profesionālās
pieredzes apraksts. LKA līdzfinansējums tiek pārskaitīts LKA biedram vai biedra
kandidātam slēdzot sadarbības līgumu.

6) Kērlinga iekļaušana valsts atzītajās profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu sarakstā.

Programmas mērķis ir 2012/2013 gada sezonā nokārtot nepieciešamo
dokumentāciju un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijā tālākai iesniegšanai
Ministru kabinetā, grozījumu veikšanai MK noteikumos Nr. 1036 „Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”.

Atbildīgais  par programmas aktivitāšu īstenošanu un kontaktpersona – LKA ģenerālsekretārs
Roberts Birznieks (tālr. 26456441, e-pasts: curling@curling.lv)


