
KĒRLINGA APTAUJA

2015. gada novembris
Atbildes sniedza 68 personas



PAR TEVI

1. Dzimums



PAR TEVI

2. Vecums



PAR TEVI

3. Kādos Latvijas čempionātos esi piedalījies 
pēdējo 3 gadu laikā?



PAR TEVI

4. Vai esi startējis kādā no Latvijas izlasēm pēdējo 
4 gadu laikā?



KLUBI

5. Vai esi kāda Latvijas kērlinga kluba biedrs?



KLUBI

6. Vai tavs klubs ir organizējis kērlinga sacensības 
vai pasākumus biedriem u.c. interesentiem 
pēdējā gada laikā? 



KLUBI

7. Vai esi piedalījies sava kluba organizētā 
sanāksmē vai biedru sapulcē pēdējā gada laikā?



KLUBI

8. Vai tu saņem atbalstu no sava kluba savu 
kērlinga aktivitāšu nodrošināšanā?



TRENIŅI

9. Kurā pilsētā tu galvenokārt trenējies?



TRENIŅI

10. Vidēji cik reizes nedēļā tu trenējies?



TRENIŅI

11. Vai tu būtu ar mieru trenēties biežāk? Ja "jā", 
tad kas traucē? 



TRENIŅI

Rīga:
- nav tik daudz brīvā laika
- brīvais laiks
- finansiālās iespējas
- brīvā laika trūkums, kā arī motivētu cilvēku, kam butu līdzīgi mērķi
- finansiālās iespējas
- laika resurs, izmaksas
- ja komandai izdotos atrast sponsoru.
- šobrīd netrenējos,esmu bez komandas, atrodos bērnu kopšanas 

atvaļinājumā, bet, ja atgrieztos, faktiski dārgais ledus laiks 
ierobežotu treniņu skaitu vairāk par 2nedēļā

- laika trūkums
- maz brīvais laiks un halles noslodze
- trūkst laika un ambīciju, lai cīnītos par augstākiem mērķiem
- samaksa, reizēm halles noslodze 



TRENIŅI

Rīga:
- tas nav iespējams, jo hallei nav kapacitātes pēc darba dienas beigām 

(18:00-22:00)
- kērlinga halles noslogojums - vakaros ir grūti atrast brīvu laiku, bet no 

darba dienas rītiem ir iespējams apmeklēt halli tikai otrdienās un 
ceturtdienās.

- darbs + finansējums
- darbs un finanses
- šobrīd nav intereses un motivācijas trenēties biežāk.
- veslība, laiks, finanses
- ledus nepieejamība man nepieciešamajā laikā, noslogotība darbā
- laika un finanšu trūkums
- treniņu izmaksas un ledus pieejamība man izdevīgā laikā.
- Nav jau tā, ka pilnīgi nē, bet šobrīd ir tāda situācija
- """Iedus"" nepieejamiba vakaros"
- laiks un nauda



TRENIŅI

Rīga:
- Laika trūkums
- Nedaudz traucē ledus ierobežotā pieejamība (prasās 4 celiņi...) 

vakaros
- Kērlinga halle nav atvērta visas dienas vienādos laikos, tajos laikos, 

kad man iespējams trenēties, tā ir ciet.
- Aizņem daudz laika
- Aizņemtība
- Informācijas trūkums par individuālo ledus un speciālās fiziskās 

sagatavotības treniņu metodiku.
- Nauda.
- Ja ledus halles darba laiks būtu katru dienu no plkst. 8.00,tad varētu 

trenēties biežāk.
- Dārgas mēneša kopējās izmaksas. 
- Dārgās ledus izmaksas.



TRENIŅI

Rīga:
- laika trūkums
- Veselība :)
- Attālums un cena
- Darba laikā trenēties nav iespējams, bet vakaros, pēc darba laika 

celiņi bieži jau ir aizņemti lidz pat halles darba laika beigām.
- finanses
- Trenējos arī citos sporta veidos
- Laika trūkums
- Halle atrodas diezgan tālu, jānēsā apkārt kērlinga inventārs visu 

dienu, ja plāno iet uz treniņu.
- Skolā stundas beidzas vēlu un tad noslodzes ir pilnas



TRENIŅI

Ventspils:
- nav pieejams ledus tik bieži 
- Klubam nav iespējas nodrošināt biežāk. 
- Treniņi Ventspils OC ir 1 līdz max 2x mēnesī
- Ledus neesamība
- hokeja halles nepieejamie laiki un sliktā ledus kvalitāte
- Atvēlēto treniņlaiku neregularitāte.
- Treniņu laiki
- ledus laukuma pieejamība
- Ventspilī  varam trenēties tik, cik varam samaksāt (jāizpērk viss 

laukums) un kaut cik pieņemami laiki ir  ļoti noslogoti. Braukt regulāri  
uz Rīgu - tas prasa daudz laika un finanses.

- skola,darbs
- Par maz treniņu



TRENIŅI

Tukums:
- Finanšu un laika trūkums.

Daugavpils:
- ledus noslogojums



TRENIŅI

12. Novērtē šos rādītājus treniņos (1 - slikti; 5 - 
teicami):

ledus kvalitāte 
treniņos

ledus 
pieejamība

cena 
par treniņu



TRENIŅI

ledus kvalitāte treniņos / ledus 
pieejamība / cena par treniņu:

Rīga: 3,9 / 3,4 / 3,0
Ventspils: 2,2 / 2,4 / 3,9
Tukums: 3,5 / 3,0 / 3,5

Daugavpils: 3,0 / 3,0 / 4,0



TRENIŅI

13. Ierosinājumi un komentāri:

Rīga:
- Būtu jābūt iespējais maksāt mazāku ledus īres maksu, ja ledus 

kvalitāte treniņos ir neapmierinoša. Tas gan ir grūti definējam lielums 
un nav LKA kompetence

- Kērlinga attīstībai šobrīd traucē tas, ka tieši Rīgā ledus ir grūti 
pieejams, līdz ar to jauniem cilvēkiem savā brīvajā laiā ir grūti 
iepazīties ar šo sporta veidu. Jābūvē jauna halle/jauni celiņi.

- Ja tas domāts par jautājumu Nr.12, tad viens no virzieniem, kādā 
varētu sniegt atbalstu "regulārajiem" kērlingistiem ir draudzīgākas 
ledus cenas veicināšana. SIA "Kērlinga halle" strādā uz 
ekonomiskiem pamatiem, savukārt asociācija iespēju robežās varētu 
stimulēt regulāro kērlingistu treniņa daudzuma pieaugumu.



TRENIŅI

Rīga:
- Kērlinga hallei individuālajiem treniņiem norezervēt ~1h katru otro 

dienu, lai var paredzēt, ka būs ledus.
- Rīta treniņu laiki no 7:00/7:30
- Pēdējo 3g laikā esmu bijusi mazaktīva, nespēju komentēt.
- Vajag vēl labāku ledus kvalitāti
- Jādomā par 4 celinu halli Rīga
- Pie vēlēšanās trenēties vairāk - lielākoties atduramies pie lielām 

izmaksām, kam bieži vien nav alternatīvas un ledus pieejamiba 
noteikti nav vērtējama uz 5

-  Būtu labi, ja vismaz piektdien no rīta halle arī būtu atvērta no 8:00 rītā.



TRENIŅI

Rīga:
- Diemžēl, novērtējuma sistēma 5 ballu sistēmā ir ļoti šaura. Ledum 

treniņos dotu 3,5 līdz 4... Arnis vienmēr pavaicāja vai esam gatavas 
pagaidīt, vai izmantot to, kas dots. Tāpēc nevēlos pārmest ledus 
meistariem, bet saspringtajam noslodzes grafikam vakara stundās. 
Bet neperfektam ledum ir savas priekšrocības - kā teica Pasaules 
čempione -  spēlējiet un izmēģiniet dažādus ledus, pielāgojieties un 
iemācieties tos atšifrēt. un nolasīt.. Tāpēc , neuztveru to kā dikti lielu 
mīnusu, lai arī būtu vēlme, lai pirms čempionātiem ledus būtu vairāk 
pielāgots, tam, kas gaida nākotnē.

- Vakaros pieejamais laiks ir ļoti ierobežots. 
- "Nepārbīdīt izlasēm treniņu laikus, kas jau iepriekš bija rezervēti
- Iespējams pat rezervēt no LKA ledus laikus priekš izlasēm
- Izlasēm ir jābūt komandas treniņiem vismaz 3x nedēļā (to var likt kā 

LKA prasību pret izlasēm)



TRENIŅI

Rīga:
- jāorganizē vairāk pasākumu, lai kerlinga sabiedrībai ir vairāk iespēju 

kontaktēties.
- Lielākas atlaides iepazīšanās nodarbībās
- Informācijai un tehniskajam nodrošinājumam, kurš pašlaik ir pieejams 

tikai izlašu dalībniekiem, ir jābūt pieejamam visiem kērlingistiem, kuri 
piedalās Latvijas čempionātos.

- Finansējuma atvieglošanai komandai vienīgā iespēja - sponsori. Taču 
tas nav atkarīgs no LKA.

- Ja LKA finansējums treniņiem ir pieejams tikai izlasēm un KH 
apsaimnieko komercstruktūra, tad diez iespējams kāds ierosinājums 

- Saprotu, ka visiem svarīgi laiki pēc darba, arī korporatīvie pasākumi 
halles uzturēšanai svarīgi, tāpēc īsti pat neredzu kā uzlabots situāciju 
(treniņu pieejamība, ledus kvalitāte vēlos vakaros)



TRENIŅI

Ventspils:
- Treniņi - kluba organizēti bezmaksas treniņi hokeja hallē, ar attiecīgu 

ledus kvalitāti.  Esošie treniņi vidēji 1-2 reizes mēnesī.
- Treniņus organizēt biežāk vismaz reizi nedēļā un plānojot var izmantot 

arī darba dienas.
- Nevar trenēties pēc masu slidotavas
- 12.jautājums - novērtējums situācijai Ventspilī, treniņi kluba biedriem ir 

par brīvu, jo apmaksā pašvaldība vai/ un  klubs

Tukums:
- Gribētos lētākas treniņu maksas, tāpat jau dārgi iznāk garā ceļa dēļ.



SACENSĪBAS

14. Vai Latvijā tiek rīkots pietiekami daudz 
sacensību?



SACENSĪBAS

15. Kāda veida sacensības tavuprāt vēl būtu 
nepieciešamas?

- Augsta līmeņa sacensības vīriešu komandām
- Augsta līmeņa
- Eiropas līmeņa CCT līdzvērtīgas
- Augsta līmeņa komandām. Kā RICC šogad.
- Atjaunot individuālo čempionātu. 
- Varbūt ar savādākām izspēles kārtībām, piemēram, summējot 

uzvarētos endus.
- """Competetive"" līmenis ar ārzemju komandu dalību."
- "Darba dienu līga ir labs papildinājums sacensībām. 
- Pašvaldību pārstāvētas sacensības (kā ziemas olimpiāde)."



SACENSĪBAS

- Turnīrs vismaz 1/2 sezonas garumā, kura galvenā mērķauditorija būtu 
LČ komandas, piem. Latvijas kausa izcīņa vai tml. Likvidējot Baltijas 
kausu un mainot LČ formātu, radikāli samazinās oficiālo un 
"saspringto" spēļu skaits komandām. Mazais  "svarīgo" spēļu skaits 
neveicina vidējā līmeņa celšanos.

- Augsta līmeņa
- Augsta līmeņa, bet tam nepieciešams labas komandas
- Grūti spriest, bet pieņemu ka vārētu rīkot hallē ko vairāk.... Varētu arī 

būt Turnīri Latvijā vairāk,  bet tie ir sarežģīti jautājumi,  ko ietekmē 
konkrētu cilvēku iniciatīvas, iedvesmas un mērķi!

- "Nopietna līmeņa sacensības vīriešu komandām.
- Nav intereses piedalīties 90% Latvijas turnīru zemā līmeņa dēļ 

(t.sk.amatieru līga, darbadienu līga, Jelgavas un Ventspils kausi utt). 
Ir 2 puslīdz normāli turnīri - Rīga OPEN un Rīgas čempionāts."



SACENSĪBAS
- kāds pāru turnīrs
- Jo vairāk sacensību un dažādu jo labāk.
- Varbūt sacensības individuālajā kērlingā vai atsevišķi nakts turnīri
- pietiek ar esošajām, ja vien nepazūd Baltic Cup, lai arī saprotu, ka 

Latvija to nevar organizēt teju katru gadu. Ja tas kļūtu par pasākumu, 
ko organizē katru gadu cita valsts un kurā piedalās Baltijas jūras 
valstis, tas būtu izcils turnīrs kur sacensties līdzvērtīgām komandām.

- LKA atbalstīts "pro-am"= "pro-jun" seriáls, kur 2 spélétáji ar LC pieredzi 
un 2 iesácéji vai juniori un kur viens no tiem viceskipa pozícijá

- Ratiņkrēslu komandām
- Jo augstāks turnīru līmenis, jo labāk priekš izlasēm, bet būtībā kērlinga 

popularitātei vajag dažāda līmeņa turnīrus ieskaitot tādus kur 
nespēlē neviens no Latvijas regulārā čempionāta dalībniekiem

- Nav ieteikumu.



SACENSĪBAS
- turnīri.
- Iesācējiem
- Uz doto brīdi ir ok. Varētu palielināt junioru turnīru skaitu
- Tukumà vairāk turnīrus.
- Varētu uzrīkot vnk vasaras aktivitāšu sacensības ar izklaides 

pieskaņu.
- "Komandu attīstībai - Baltijas līga ? ar norises vietu maiņu (šobrīd arī 

Tallinas jaunā halle)
- LV kērlingistu sabiedrības saliedēšanas pasākumi - varbūt vismaz 1x 

gadā kaut kas tml.JKK ''cepures turnīram''
- Latvijas kērlinga piramīdai vitāli iztrūkst pamatnes. Nepieciešams 

lielāks iesācēju un īpaši jauniešu sacensību apjoms.
- Dažādi "ātrie" turnīri. Labs piemērs ir amatieru līga un darbdienu līga.
- nezinu
- Sacensības iesācējiem.



SACENSĪBAS
- Sacensības tikai izpriecām, kur kērlings būtu tikai otršķirīgs, 

galvenokārt tēmētas uz iesācējiem.
- Vairāk turnīri, kuros var piedalīties, lai sagatavotos čempionātiem
- Individuālās
- Varbūt individuālās?
- Viss notiek
- Lai piesaistītu vairāk jauniešus, piemēram, rīkot starpskolu/ klašu 

sacensības, sporta dienu ietvaros.
- Turnīri iesācējiem.
- 1) pietrūkst vēl kāds plašāks starptautisks turnīrs; 2)  Amatieru līga ir 

laba, bet  var būt to tomēr var izveidot kā Amatieru čempionātu (vai 
1.līgu) visas sezonas garumā (spēles 1 reizi mēnesī) tām 
komandām, kas nestartēs Latvijas čempionātā, bet veido būtisku 
pamatu, lai Latvijā varētu attīstīties kērlings. "



SACENSĪBAS

16. Vai LKA 2015./2016. gada sezonas kalendārais 
plāns ir sabalansēts? Ja "nē", tad kas būtu 
jāmaina?



SACENSĪBAS
- Ņemot vērā starptautisko kalendāru, lielas iespējas radikālām 

izmaiņām nav. Ņemot vērā pēdējos jaunumus ar MD, laikam loģiskāk 
būtu to rīkot rudens posmā.

- Neesmu iedziļinājusies
- Nevaru vērtēt, jo nav kur spēlēt.
- Vērtējot kontekstā ar starptautiskajām sacensībām ir  sabalansēts, 

tomēr jaukto komandu čempionāts visa maija mēneša garumā būtu 
jāpārorganizē kompaktā, lai šajā gadā periodā čempionāta 
dalībniekiem visas brīvdienas nav jāpavada ledus hallē.

- Šī gada plāns izskatās optimāls
- Žēl, ka iztrūkst reģionālo sacensību (Baltijas jūras valstu sacensības).
- mulsina LČ izspēles grafiks, baidos, ka nevarēšu  visas spēles  

sakoordinēt ar saviem darba pienākumiem 
- nevaru komentēt
- Jā - tas tā nosacīti, jo šī sezona izskatās labāk, bet sacensības 

pavasarī tomēr ir blīvas - manuprāt, sezona ir nedaudz jāpagarina.



SACENSĪBAS

17. Vai atbalsti Latvijas čempionāta vīriešiem un 
sievietēm aizvadīšanu pietuvināti Eiropas 
čempionāta izspēles formātam? Kāpēc?



SACENSĪBAS

- Tas samazina "pārsteigumu" iespējamību, proti, lielākas izredzes, ka 
uzvarēs labākā komanda gan fiziski, gan tehniski

- Tas parādīs kura komanda ir fiziski spēcīgāka
- Tas ir labākais variants augsta līmeņa sacensībām. Tas liks 

komandām piedomāt pie fiziskās sagatavotības, kas uzlabos 
komandu sniegumu kvalitāti. 

- Uz EČ jābruc komandai, kura jau daudzmaz ir iepazinusies ar EČ 
iespējamiem apstākļiem un ir tam gatava. LČ turnīrs ir viena no 
tādām iespējām, kā to pārbaudīt.

- tikai loģiski
- Manuprāt, Latvijas čempionātam ir jābūt maksimāli pietuvinātam 

Eiropas čempionātam izspēles formāta ziņā un slodzes ziņā, jo tas 
sagatavo labāk LV čempionus eiropas sacensībām.

- Šis ir grūts jautājums. Atkarīgs no mērķiem. Esmu gatavs apspriest 
klātienē, jo ārkārtīgi gari aprakstīt.



SACENSĪBAS

- Formāta izmaiņas atbalstu tas protams ir pareizi, bet vienlaicīgi ir 
jādomā kā nodrošināt pietiekamu skaitu svarīgo spēļu komandām, 
pie esošā formāta pat palielinoties komandus skaitam sieviešu 
oficiālo spēļu skaits nepārsniegs 10, kas sezonas griezumā ir mazs 
skaitlis, lai veicinātu kmandas izaugsmi. Bagātākie to daļēji 
kompensē ar 1-2 ārzemju turnīru, bet pārējiem...? Vai nu ar LKA 
iniciatīvu ir jāveido vēl kāds "oficiāls" turnīrs ar pievilcīgu balvu, vai 
kāda(iem) no esošajiem turnīriem ar LKA atbalstu jāpaceļ status. 
Sasniedzamies blakus uzdevums pēc izmaiņās LČ formātā ir 
vienalga nodrošināt, ka vidējai Latvijas kērlinga komandai ir 
iespējams sezonā aizvadīt 15-20 oficiālas "saspringtas" spēles.

- Vel jau nav zināms, kā tas izpaudīsies dzīvē. Pēc čempionāta varēšu 
nokomentēt. + vairāk brīvdienu, - darba nedēļa pabojāta un 
skraidīšana no darba un spēlēm un atpakaļ.

- Iespēja aizvadīt spēles iespējami tuvu Eiropas čempionāta izspēlei



SACENSĪBAS

- Atbalstu, jo nav aizņemtas nedēļas nogales 2 mēnešu garumā!
- It kā atbalstu, jo tas atbilst EČ izspēles formātam, lai gan, ņemot vērā 

mazo komandu skaitu sieviešu konkurencē, iznāk, ka LČ ir drīzāk kā 
turnīrs, kur katrai spēlei ir ļoti liela nozīme. Tas nozīmē, ka viena 
neveiksmīga spēle, var būtiski samazināt iespējas kvalificēties 
finālam. 

- Tak izvēlamies izlasi, kas spēlēs Eiropā, līdz ar to droši vien būtu 
labāk noskaidrot to komandu, kura vislabāk var nospēlēt pēc 
"Eiropas standartiem"

- Labākā sezonas komanda jānoskaidro pie maksimāli tuvinātiem ECC 
apstākļiem.

- Jo tas nodrošina sportisko principu, lai uzvar stiprākais un izturīgākais.
- Vienotai sistēmai ir jābūt.
- Katrai spēlei ir daudz lielāka nozīme, pārbauda fizisko sagatavotību un 

izturību intensīvā spēļu periodā.



SACENSĪBAS

- Būtiska perosniskā laika ekonomija, kā arī vieglāk plānot 
sagatavošanos kompaktām sacensībām nevis 2 mēnešu garumā 
izstieptām spēlēm. 

- tā ir laba iespēja komandām sevi fiziskā un mentālā kondīcijā sevi 
pārbaudīt, jo starptautiski turnīri vai čempionāti ir milzīgs slogs, gan 
fiziskajā jomā, gan mentālajā sagatotībā. 

- Gribētu, lai ir 2 apļu spēles. Labi, ka čempionāts plānots arī darba 
dienās.

- Lai pierod... :)
- Rada iespēju startēt tajā brīdī stirpākajai komandai.
- Pietivināts formāts ir atbilstošāks
- Tāpēc, ka vieglāk sagatavoties un būt iespējami labākajā fiziskajā 

formā uz 1,5 nedēļu, nevis dzīvot bez brīvdienām 2,5 mēnešus.
- Nosacījumiem jāatbilst galveno sacensību noteikumiem 

(Eirpoas,Pasaules č)



SACENSĪBAS

- Eiropas valstu nacionālie čempionāti notiek pēc dažādām izspēles 
kārtībām, bet pēc šāda grafika mūsu čempioni saņems pieredzi 10 
endu spēlēm nedēļas garumā (kā tas notiek ECC)

- LČ siev./vīr. ir 10 dienu garumā (arī darbdienās). Bet NEVIENS 
kērlingists LAT NAV profesionāls sportists, proti, kērlings ir HOBIJS. 
Primārais ir DARBS.

- Piedaloties pasaulē ,jābūt tam atbilstoši gatavam.
- 2015.gada čempionāts nav pietuvināts EČ, jo dāmu turnīrā  1.stdijā ir 

tikai 5 spēles. EČ 1.stadijā ir vismaz 9  spēles.
- Lielāka čempionātu atbilstība nodrošina, ka tiesības uz Eiropas 

čempionātu iegūst visatbilstošākā komanda.
- Šis formāts prasa lielāku izturību un prasmju līmeni nekā vecais 

formāts. Šie ir vieni no galvenajiem rādītājiem. kas nosaka kādus 
panākumus komanda sasniegs lielāka mēroga čempionātos.

- Var labāk saprast, ar ko būtu jārēķinās, ja tiktu uz Eiopas čempionātu.
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- Lai sajustu - kāds tas īsti ir.
- nevaru komentēt
- Protams, ka jā. Tomēr dalības maksa atsauc jebkādu interesi.... 

(Protams, ka neatsauc, gribas jau spēlēt, bet tie laikam 930 Euro 
atsauca)

- TAs ierobežo dalību. Ne visiem ir iespējams konkrētajā laikā paņemt 
atvaļinājumu

- Latvijas čempionāts nav Amatieru līga, kuru var un vajag izstiept 
sezonas garumā. Latvijas čempionāta rezultātā ir jānoskaidro 
meistarīgākā komanda, kas var izturēt arī atbilstošu spriedzi un 
slodzi. 

- Jāspēlē pēc vispārējiem nnoteikumiem
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18. Novērtē šos parametrus 2014./2015. gada sezonas 
Latvijas čempionātos (1 - slikti; 5 - teicami)

ledus kvalitāte

tiesnešu darbs

čempionātu 
organizācija
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19. Vai uzskati, ka Latvijas kērlinga čempionāts 
vīriešiem un sievietēm varētu būt interesants 
sponsoriem? Kāpēc?
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- Trūkst publicitātes, pārraižu
- Ja būtu iespēja sadarboties ar, piemēram, sportacentrs.com, tad 

varētu sākt runāt pa kaut kādu sponsoru piesaisti. Šobrīd kērlingam 
nav skatītāju līdz ar to arī sopnsoriem nav intereses.

- Nav auditorijas + kērlings vēl nav iemantojis prestiža sporta veida 
statusu Latvijā

- Varētu rādīt TV un ir brīvas vietas reklāmām (uz ledus, sienām, 
pauzēs).

- Simts cilvēku mērķauditorija nav pievilcīga sponsoriem, izņemot 
kērlinga inventāra ražotājus.

- Jāsāk ar sponsoru meklēšanu par nelielām summām. Pēc tam būs 
pieredze un feedback par sadarbību. Sākumā nav jāpelna, bet 
nosedz kādu daļu izdevumu.
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- Pašreiz nē - auditorijas trūkuma dēļ. Ja Latvijā notiktu vairāk 
starptautiskas augsta līmeņa sacensības, tad situācija varētu 
mainīties. Tas varētu radīt lielāku mediju interesi par sporta veidu (kā 
Pasaules čempionāta laikā, kad tas notika Volvo hallē). Tad arī 
varētu palielināties cilvēku interese par kērlingu. Tas savukārt 
iespējams piesaistītu sponsorus, kas palielielinātu talantīgo 
spēlētāju/komandu iespējas izsisties augstākā līmenī.

- Pārāk maz komandu piedalās, nav atpazīstamības 
- Objektīvi neinteresē - nav publicitātes
- Viens čempionāts nav interesants nevienam sponsoram, vienīgais kas 

varētu interesēt reālu sponsoru ir viss kērlings kopumā sākot ar 
kerlinga halli (nosaukums), beidzot ar visiem LV čempionātiem. 
Izņēmums ir sponsori, kas sarunāti caur pazīšanos un naudas 
atmazgāšanas shēmām. Skatoties reāli no sponsora varētu saņemt 
max 1000 EUR (par nelielo publicitāti, ko tas iegūs).
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- Nav pietiekami liels spēlētāju skaits un/vai sekotāju skaits. 
- Tas ir diskusiju jautājums, bet domāju piestradajot vēl vairāk pie 

Kērlinga kā sporta veida popularizēšanas Latvijā - kā arī ņemot vērā 
kerlingistu starptautiskus sasniegumus un  labas atsauksmes 
organizējot starptautiska līmeņa sacensibas - tie varētu būt tādi 
sākotnēji pieturas punkti......  

- Nebūtu interesants, jo to nekur nerāda, par to nekur neraksta! Info ir 0. 
Ar dažām rindiņām sportacentrs.com ir krietni par maz.

- Citās valstīs ir, kapēc šeit nevarētu būt!
- Ja māk un pareizi pasniedz, tad noteikti arī kērlings varētu būt 

interesants. Vairāk jābūt translācijām pa TV (jā, tas maksā naudu, 
bet var redzēt, ka tas strādā)

- Sponsorus interesē auditorija. Kērlinga hallē nav skatītāju un zāles 
formāta dēļ nav iespējas piesaistīt skatītājus.
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- Pašlaik kērlingam Latvijā nav vēroja izaugsmes tendence, ir maz 
jauniešu, kuri savu sniegumu var uzlabot un spēlēt arvien labāk 
starptautiskā līmenī. Diemžēl, pusmūža vecuma spēlētājiem 
izaugsme ir ierobežota, līdz ar to uzskatu, ka šobrīd sponsori nav 
ieinteresēti ieguldīt sporta veidā bez objektīva izaugsmes 
pamatojuma.

- Ja no LKA  puses tiek nodrošináta publicitáte vai arí tiek "atmazgats 
kaposts"...

- nezinu
- Tikai, ja notiks augstāka līmeņa starptautiski turnīri un tiks nodrošināta 

kvalitatīva video pārraide...
- Mums ir potenciāls sevi parādīt pasaulē. Ar šo sporta veidu var 

nodarboties gandrīz jebkurš, tātad, var uzrunāt jebkuru auditoriju.
- Mārketings un informācija par LČ ārpus kērlinga sabiedrības - "nulle"
- Nav atbilstoši liela skatītāju auditorija
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- kamēr nespēsim celt šī sporta veida interesantumu LV sabiedrībai
- Atbilde ir bez patosa- kērlings Latvijā savas nelielās popularitātes nav 

interesants reklāmdevējiem. (Izņēmums varētu kērlinga lielvalstu 
Šveices, Skotijas, Zviedrijas firmas, kuras veido biznesu Latvijā)

- Neredzu reālu LKA darbu šajā virzienā.
- Ja to vairāk popularizētu masu medijos , presē varētu reklamē savu 

darbības jomu.
- pārāk maza auditorija un kērlings nav populārs
- tikai tādā gadījumā, ja kāds no sponsoru pārstāvjiem pats nodarbojas 

ar kērlingu:). Citādi - redzamība kerlinga notikumiem un pati kerlinga 
spēlētāju un interesentu auditorija ir tik maza, ka nopietnu sponsoru 
piesaistīt ir gandrīz neiespējami

- nezinu
- Kērlingam, salīdzinājumā ar citiem sporta veidiem, ir mazāka 

publicitāte.
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- Vienlaicīgi var notikt tikai 2 spēles, kas samazina vienlaicīgo skatītāju 
skaitu. Hallē nav daudz vietas skatītājiem.

- Tad ja to arī kaut kur pārraidītu (ne tikai livestream)
- Jo kērlings ir olimpiskais sporta veids, tā popularitāte Latvijā aug.
- Kērlings, manuprāt, nav īpaši populārs mūsu sabiedrībā un reklāma 

nesasniegtu pietiekami plašu mērķauditoriju.
- Protams, ka jā. Vajag noorganizēt čempionātu līdzvērtīgu visām 

komandām. Man šķiet, ka viss notiks, ja Rīgas komandas gribēs 
redzēt arī provinces komandas. Neprasot, bet piedākvājot

- Sponsoriem nepieciešami skatītāji zālē, kuru kērlingā girmžēl nav:(
- "1) Kamēr sacensības notiks tikai Kērlinga hallē -   publikai 

nepievilcīgā un grūti pieejamā vietā, šaurībā  - būs grūti radīt interesi;
2) situācija uzlabosies, ja komandas spēlēs Eiropas A divīzijā, pasaules 

čempionātos. "
- Elegants un emocionāls sportaveids
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20. Vai atbalsti junioru un ratiņkrēslu čempionātu 
rīkošanu kopā ar Lietuvas un Igaunijas kērlinga 
asociācijām?
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21. Vai piekrīti apgalvojumam, ka Latvijas 
čempionātu izmaksas pilnībā jāsedz pašiem 
čempionāta dalībniekiem? Ja "nē", tad kāds ir 
tavs piedāvātais risinājums?
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- Sporta pārvaldes interese
- Vismaz junioriem un jauniešiem kas tikko izgājuši no juniora vecuma.
- Noteikti nē. Uzskatu, LKA saņem pietiekami lielu atbalstu no valsts un 

LOK (turklat, ja ir sasniegumi Izlasēm, tad vēl vairāk) un daļu no 
šīem līzekļiem butu jānovirza vismaz lielāko LČ rīkošanai. 

- Tie paši sponsori. Varbūt iepriekšējā gada uzvarētājiem vai 1-3.vietas 
ieguvējiem daļēja dalības maksas segšana būtu kā balva.

- Jautājums diezgan banāls. Kurš loģiski domājošs cilvēks negribētu, lai 
būtu mazākas izmaksas. Ja LKA ienākumi atļauj, tad MIX 
čempionātu 100% sedz dalībnieki, VĪR/SIEV ~ 75%, MD ~ 60%. 
Iespējams var atteikties piemēram no laika kontroles ņemšanas 
izmaksām MIX čempionātā.

- Protams, ja būtu kāds sponsors, tad varētu nosegt vismaz 
apbalvošanas izdevumus, piemēram.
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- Neesmu interesējusies par praksi citās valstīs; iespējams tur var rast 
kādus citus risinājumus. Ja būtu vienkārši piesaistīt finansējumu no 
malas, tad jau droši vien tas būtu darīts :) Bet līmenis noteikti celtos, 
ja būtu vairāk komandas, kas spēlē un vairāk komandas būtu, ja 
nebūtu jāmaksā tāda summa...

- Arī citos sporta veidos, piemēram, basketbolā, hokejā, florbolā 
komandas/klubi sedz gan spēļu arēnas īri, medicīniskos izdevumus, 
tiesnešu pakalpojumus un maksā vēl organizatoriem dalības 
maksas, licencēšanas maksas un soda naudas.

- "No filozofiskās puses - Latvijas čempionātam būtu jābūt par brīvu. 
Tas nav turnīrs, bet gan Latvijas čempionāts. Nevajadzētu būt tā, ka 
cilvēks ir finansiāli ierobežots startēt vai nestartēt čempionātā.

- "Vai čempionātā nenoskaidro izlasi?
Vai Valsts nefinansē izlases?
Liekas, ka finansējums ļautu segt šos izdevumus."
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- Pirmkārt, interesanti būtu zināt arī valdes locekļu atbildes uz šiem 
jautājumiem. Otrkārt, daļēji izdevumus var segt no izlašu naudu 
līdzfinansējuma, LKA ir jāstrādā pie sponsoru piesaistes, pārdodot 
čempionāta nosaukumu.  

- Tas vienmēr ir nepatīkami, taču- ja ir vēlme spēlēt, tad tāpat jārēķinās 
ar to, ka jāmaksā par ledu, treniņiem, kausiem. Jebkurš valsts 
atbalsts palīdzētu palielināt komandu skaitu.

- Jānosaka čempionāti, kuri prioritāri būtu atbalstāmi (piem., junioru, 
ratiņkrēslu)

- Ņemot vērā čempionāta dalībnieku skaitu, kas gadu laikā nav 
vairojies, secināms, ka arī dārgās izmaksas (treniņu periods, 
čemipnāta dalības maksa) ir viens no kērlinga attīstību traucējošiem 
faktoriem.

- Daļu varētu segt asociācija, ja no valsts tiek saņemts atbalsts 
kērlingam kā olimpiskajam sporta veidam.
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- Tá ká LKA lieláko daļu no valsts finanséjuma sańem pateicoties tam, 
ka kérlings ir olimpiskais spotra veids, tad loğiski bútu, ka LČ 
olimpiskás disciplínas ir finansétas no LKA.  LČ izmaksas bútu 
jásedz neolimpisko disciplinu dalíbniekiem.

- nezinu
- Nepieciešams valsts atbalsts
- Nezinu, kāda ir citu valstu pieeja, bet būtu labi piemērot to, kas jau 

strādā.
- Asociācijai nevajadzētu pelnīt naudu uz čempionāta rēķina. Jo Latvijas 

čempionāts ir pašas dārgākās sacensības kalendārā.
- Daļēji, gan pašiem, gan asociacijai
- Finansē kērlinga asociācija
"50% asociācija 50%pašfinansējums
Vīr.siev.jauktie pāri. "
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- Dalībnieki tiešā veidā neietekmē izmaksas, tādā gadījumā 
nepieciešams veikt strukturētu aptauju par izmaksu posteņiem 
(sliktāks ledus, spēlēšana bez tiesnešiem samazina izmaksas). 
Izmaksām jābūt prognozējamām jau pirms čempionāta (fiksēta 
maksa, kas daļēji nosedz izmaksas).

- Grūti komentēt. Protams, ka LKA atbalsts atvieglotu jau tā diezgan 
lielo finansiālo slogu komandām , kas intensīvi trenējās visu sezonu 
uz sava rēķina vismaz LČ nomaksai.

- 50 uz 50.  Jo no pieredzes citos Latvijas komandu sporta veidos, 
finansējums ir atkarīgs no sporta popularitātes, tā sasniegumiem un 
valsts atbalsta. Savukārt domājot par kērlinga piramīdu - ir 
nepieciešams atbalsts, kas veicinātu komandu piesaisti, lai veidotos 
LČ B un varbūt C grupas.   Savukārt nacionālās izlases ir vairāk 
interesantas reklāmdevējiem, jo tās startē ārpus Latvijas un ir lielāka 
publicitāte, bet ar sponsoru piesaisti kādam ir jānodarbojas.
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- Izmaksas PALĪDZ segt LKA, jo LKA naudu saņem no klubiem, IzM, 
LSFP, KSSA, kā arī no WCF mantiskā.

- Daļu sedz klubs, daļu asociācija , daļu dalībnieki un daļu rīkotāja halle.
- klubu iemaksas asociācijai par LČ rīkošanu,  piemēram, bet lai tas 

notiktu jāuzlabo klubu pašu biedra naudu sistēma. Citādi - izmaksas 
ir tik augstas, ka , iespe'jams, tiek zaudēti dalībnieki LČ

- Lielāks klubu atbalsts komandām.
- Komandas, kas ir pierādījušas, ka strādā lai uzlabotu savu izpildījumu, 

tādejādi ceļot Latvijas kērlinga līmeni, būtu jāatbalsta. Piedāvātu 
apmaksāt pirmā trīnieka komandu dalību nākamā gada čempionātā.

- Pārstāvētie klubi varētu atmaksāt nelielu daļu no izmaksām
- Iespēju robežās būtu jāatbalsta asociācijai, bet galvenais - jāmēģina 

piesaistīt sponsorus.
- jādabū sponsori, kuri ir ieinteresēti, lai dalībnieku skaits būtu lielāks un 

sponsoru popularitāte pieaugtu
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- Iespējams daļēji var klubi atbalstīt.
- Ja Ventspils kausu vari nospēlēt (5 spēles) pa 250 no komandas, ar 

visu ballēšanos, diplomiem, tad kur rodas summa ap 900 Euro, lai 
nospēlētu max 7 spēles vīriešiem? Tas ir izredzēto ledus???

- Daļa valsts čempionāta izmaksu jāuzņemas federācijai, līdzīgi kā tas ir 
citos sporta veidos.

- "Te var būt taisnība tomēr ir starp ""jā"" un ""nē"".   Ja mēs runājam 
par augstu sasniegumu sportu, tad tas tāpat kā citos sporta veidos, 
būtu finansējams, vismaz lielā mērā.  Tāpat ir maksimāli ir  jāatbalsta 
jaunieši.  Finansējuma avoti? Jāmeklē. 

- Bet katrā klubā ir iespējas savas komandas nedaudz  atbalstīt.  Taču 
kopumā visai kērlinga saimei ir paškritiski jāpaskatās uz sevi- par 
amatieru izklaidēm katram ir tomēr jāmaksā pašam."

- Transporta un naktsmītnes čempionātu norises vietās ir visai dārga.
- sponsori
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22. Vai atsevišķi Latvijas čempionāti vai 
čempionātu posmi būtu rīkojami ārpus Rīgas?
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23. Ierosinājumi un komentāri:
- Čempionātu rīkošana uz cietiem lediem būtu godīga un parādītu 

kērlingistu meistarību, piemērojoties ledus apstākļiem. Bet tas ar 
nosacījumu, ka ledus būtu uztaisāms kvalitatīvs. PČ volvo hallē 
pierāda, ka to var izdarīt. Tā būtu arī iespēja popularizēt kērlingu 
citur LV. 

- Ja turpinās esošā situācija, ka ar zināmu regularitāti LKA saņem 
naudas balvu attīstībai, tad 30% no tās ir jānovirza LČ čempionāta 
izmaksu maiznāšanai.

- Jautājums par rīkošanu ārpus Rīgas - atbalstāms, ja ir ekonomisks 
ieguvums, pretējā gadījumā tam nav jēgas. Ārpus Rīgas būtu 
rīkojamas piemēram otrā līmeņa sacensības."

- Galvenais lai ārpus Rīgas tiktu nodrošināts labs ledus!  Domāju viss 
pārējais ir izdarāms salīdzinoši vienkāršak!
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- Jādomā par Latvijas (Baltijas) atklātā čempionāta rīkošanu kopā 
vismaz ar Lietuvas un Igaunijas komandām, lai ir lielāka konkurence 
un augstākas kvalitātes spēles un attiecīgi lielāka interese 
sponsoriem. Tad var vienu posmu rīkot Igaunijā, vienu Latvija. 
Posms Lietuvu gan pagaidām uz jautājumu.

- Uz 22. jautājumu - ja ir iespējams nodrošināt labu ledus kvalitāti par 
saprātīgām izmaksām, tad var rīkot ārpus Rīgas un tas pat būtu 
vēlams. Ja abus šos parametrus nav iespējams ievērot, tad nav jēga

- Šobrīd tikai un vienīgi Rīgā var nodrošināt kvalitatīvus ledus apstākļus.
- Čempionātu rīkošana ārpus Rīgas būtu salīdzinoši dārgāk, lai panāktu 

ledus kvalitāti līdzvērtīgu ledus kvalitātei Rīgā. Lielākoties visi 
spēlētāji ir no Rīgas un tās apkārtnes, līdz ar to tās būtu papildus 
izmaksas spēlētājiem.
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- Jā, ja ir iespējams nodrošināt pienācīgu ledus kvalitāti.
- Atsevišķi čempionātu posmu būtu rīkojam ārpus Rīgas, tikai ar 

nsoacījumu, ja tiek nodrošināta maksimāli iespējamā kērlinga ledus 
kvalitāte. 

- Ja LČ formáts ir lídzígs EČ vai PČ formátam un atbilstośi finanséts no 
LKA puses, tad noteikti LČ járíko arí árpus Rīgas.

- Varētu rīkot ārpus Rīgas, ja var nodrošināt labu ledus kvalitāti.
- Vairāk uzmanības ratiņkrēslu kērlingam
- Par 22.jautājumu - varētu kā iespēju, lai sports tiek popularizēts arī 

citās pilsētās.
- Asociācijai jāpiesaista vairāk lidzekļu no malas.
- Atrast iespēju piesaistīt jaunus spēlētājus.
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- Attiecībā uz 22.jautājumu - atblastāmi, ja LČ piedalītos arī citu rajonu 
komandas - tad jā, noteikti.

- Nesaprotu.  Ja par nerīkošanu - tad ir pretjautājums-  kāda būtu 
motivācija to darīt ??

- Ledus kvalitāte sacensībām ir ĻOTI svarīga
- Pirms attiecīgajiem čempionātiem nepieciešama reklāma TV ,ārpus 

attiecīgās halles. uc.
- Dēļ ledus kvalitātes
- "Būtu jārīko, bet neviens saprātīgs kērlingists uz Ventspils ledus tāpat 

te neatbrauktu"
- "Kērlingam ir jāatgriežas (vismaz ik pa laikam) publikai pieejamās 

hallēs. Lai tas izdotos, vajag finansējumu, bet sasniegtā publicitāte 
atmaksāsies.

- 18. jautājums - nevaru objkektīvi novērtēt"



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

Novērtē pēc nozīmīguma attīstības projektus 
(1 - maz atbalstāms, 5 - primāri atbalstāms):

24. Dalība valsts un pašvaldību rīkotajos sporta 
popularizācijas pasākumos



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

25. Kērlinga popularizēšana skolās



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

26. Kērlinga popularizēšana augstskolās



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

27. "Nāc un izmēģini" pasākumu rīkošana



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

28. Bukleti ar informāciju par kērlingu



ATTĪSTĪBA - POPULARIZĀCIJA

29. Jaunas kērlinga halles vai papildus celiņu 
būvniecība pie esošās infrastruktūras



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

30. Jauniešu-iesācēju grupas nodarbību 
līdzfinansēšana



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

31. Finansiāls atbalsts junioru komandām, kuras 
nav izlases



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

32. Līdzfinansējums junioriem LKA un LKA biedru 
rīkotajos pasākumos



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

33. Treniņnometņu organizēšana Latvijā junioriem



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

34. Dalība starptautiskajās nometnēs junioru izlašu 
dalībniekiem



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

35. Pieaugušo izlašu dalībnieku iesaiste 
treniņprocesā



ATTĪSTĪBA - JUNIORI

36. Līdzfinansējums junioriem kērlinga inventāra 
iegādei



ATTĪSTĪBA - REĢIONI

37. Atbalsts kērlingam reģionos, kur kērlings tiek 
spēlēts (piemēram, Ventspils, Tukums, 
Daugavpils)



ATTĪSTĪBA - REĢIONI

38. Atbalsts kērlingam reģionos, kur kērlings netiek 
spēlēts (piemēram, Liepāja, Valmiera)



ATTĪSTĪBA - REĢIONI

39. Kērlinga semināru rīkošana reģionos ar labāko 
Latvijas kērlingistu un treneru dalību



ATTĪSTĪBA - REĢIONI

40. Materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana 
reģionos LKA Biedru vajadzībām (piemēram, 
pebla kannas, slotas, slaideri utt.)



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

41. Līdzfinansējums LKA biedru rīkotajiem 
turnīriem



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

42. Līdzfinansējums augsta līmeņa turnīru 
organizēšanai (piemēram, CCT tūres posmi)



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

43. Treneru kvalifikācijas celšana



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

44. Ārvalstu speciālistu treniņnometnes/semināri 
labākajām Latvijas komandām



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

45. Līdzfinansējums dalībai starptautiskos turnīros 
Latvijas čempionāta vīriešiem un sievietēm 1., 2. 
un 3. vietu ieguvējiem



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

46. Tiesnešu dalība WCF rīkotajos tiesnešu kursos



ATTĪSTĪBA - SPĒLES LĪMEŅA CELŠANA

47. Kērlinga "bibliotēkas" pieejamība mājaslapā



ATTĪSTĪBA

48. Vai tu būtu gatavs iesaistīties kāda attīstības 
projekta/-u realizācijā? Ja "jā", tad kurā projektā 
un kā?



ATTĪSTĪBA

- Dažādās apmācībās, semināros, popularizēšanas pasākumos
- Jauniešu apmācībā uz ledus
- Attīstība reģionos
- Jau iesaistos CCT tūres posmu organizēšanā un KH darbībā. 
- Jaunu kērlingistu piesaiste.
- Kāda nodarbība ar iesācējiem vai junioriem? Lielāku pasākumu 

organizēšanā.
- Plānoju rakstīt diplomdarbu "Latvijas Kērlinga Asociācijas integrētās 

mārketinga komunikācijas plāna izveide", kas nozīmētu arī reālu 
šāda plāna izveidi. Iespējams noderētu :)

- Trenēt juniorus, popularizēt reģionos
- Izlašu semināri junioriem, kērlinga stratēģijas veidošanā
- Regulāri iesaistos projektu realizācijā
- Šobrīd grūti pateikt, bet noteikti - JĀ



ATTĪSTĪBA

- "Esmu noslogots darbā. Jau treniņiem ir maz laika. Bet, ja būtu 
nepieciešams, tad jauniem spēlētājiem savu padomu neliegtu."

- Ja ir piedāvājums piedalītos
- Regulāri iesaistos
- Principā jā, taču ne bez samaksas.
- Teorijas nodarbības
- Atkarīgs no tā kā to iespējams savienot ar darba un privāto dzīvi.
- šobrīd tikai ar padomiem no tālienes, bet pēc gada varētu pamēģināt 

strādāt ar junioriem/jauniešiem vai cilvēkiem, kas vēlas šajā sportā 
ko sasniegt. 

- Junioru komandu konsultéšaná.
- Palīdzība saimnieciskajos darbos pasākumu organizēšanā.
- Ratiņkrēslu turnīra organizēšanā
- Junioru izlašu konsultēšana vai kopējas treniņ-spēles



ATTĪSTĪBA

- Kad tiks izsludināta konkrēta vajadzība, apsvēršu savas iespējas  / 
varēšanu un pieteikšos.

- Jauno dalībnieku piesaiste
- Nezinu projektus
- Ārpus RĪgas kērlinga popularizēšana.
- Jaunpienācēju apmācība.
- Laikam pieitks ar esošajiem :)
- Savu iespēju robežās, vienmēr esmu atbalstījusi rīkotos pasākumus. 

Par atbalstu var arī uzskatīt pašu piedalīšanos, jo tikai RČ ir 
BEZMAKSAS.

- Jauniešu iepazīstināšana Savā reģionā
- Izskatīšu katru projektu, kuram nepieciešams atbalsts un esmu gatava 

pielēgties pēc nepieciešamības
- Saistībā ar kērlinga popularizēšau, īpaši skolās



ATTĪSTĪBA

- Uzskatu, ka kērlings jāievieš Jūrmalā, kurai tas būtu mērķtiecīgi arī 
tūristu piesaistei ziemas periodā, un kura būtu finansiāli spējīga arī 
speciālas kērlinga halles būvniecībai; šādā projektā labprāt 
iesaistītos.

- kuri būtu saistīti ar junioru izlases attīstību
- Savas kompetences ietvaros varu palīdzēt ar iesācēju nodarbībām
- Man patiešām netrūkst,  ko Ventspilī attīstīt, bet  ja no "jaunajiem" 

reģioniem būs interese, varu padalīties ar pieredzi.
- Daļēji.Mācību process aizņem nenormāli daudz laika



ATTĪSTĪBA

49. Kādi attīstības pasākumi vēl būtu 
nepieciešami?

- Spēļu translācija televīzijā
- Jārada vieta, lai visiem, kuri šīs attīstības programmas ietvaros izlemj 

trenēties kērlingā, ir kur to darīt. Rīgā nepieciešamas plašākas telpas 
- paplašināt esošās vai radīt jaunas. Nebūs jaunu spēlētāju, ja viņiem 
nebūs vieta/laiks, kur to darīt. Šobrīd nav.

- Jebkura veida pasākumi, kas veicinātu jebkāda vecuma, dzimuma 
kērlingistu skaita pieaugumu. Sasniedzamais rezultāts - regulāro 
kērlingistu skaita pieaugums. Veids kā to sasniegt, tas jau ir LKA 
izpildinstitūcijas ziņā, dara to ko uzskata par pareizāku (iet uz 
skolām, pansionātiem vai citur), bet skaits pieaug.

- Korporatīvā līga



ATTĪSTĪBA
- Nodrošināt junioriem vai jaunām komandām, nelielus kursus par 

dažādām "pamata lietām", ko novada vai sagatavo LKA piesaistot 
pieredzējušos spēlētājus no Latvijas.

- "Jāapzina visas pašvaldības un hokeja federācija, kur plāno kautkad 
celt hokeja halles, lai pievienotos projektam un paredzētu vietu 
kērlinga celiņiem (ledus noslodzes uzlabošanai).

- Riktīgi jādomā junioru piesaiste - manuprāt vislabākie ir nosacīti "" 
izkritušie"" sportisti no citiem sporta veidiem, kuriem iepriekšēja 
sporta veidā nav potenciāls (par īsu basketbolam, par vēlu iesācis 
hokeju, no vieglatlētikas), bet ir vēlme sportot.

- Jādomā kā izmantot kerlinga halles vasarā, lai mazinātu izdevumus."
- Spēlētāju pārkvalificēšanās par treneriem - jāveido sistēma, kā tas 

notiek. Jārada sistēma, lai mēs nezaudētu spēlētājus pārejot no 
junioru vecuma (faktiski viss tiek finansēts) uz pieaugušo komandām

- Domāju viss iepriekš minētais būtu ļoti labs sākums attīstībai! 



ATTĪSTĪBA
- "Konkurētspējas celšana! Citās valstīs (piem.Skotija, Šveice) valsts 

""izlasē"" ir 3 komandas. Labākā pēc čempionāta rezultātiem brauc 
uz Eiropas čempionātu, bet pārējās divas tiek finansētas startiem 
CCT posmos.

- Pie mums Latvijas čempionāts ir tikai formalitāte, kur komanda, kas ar 
vairāku desmit tūkstošu EUR LKA finansējumu ir sagatavojusies un 
apspēlē visas citas ""amatieru"" komandas ar 2-3 tūkstošu EUR 
gada pašu budžetu. "

- Treneru skaitliskā apjoma palielināšana un esošo kvalifikācijas 
celšana

- Ir labi atbalstīt labākās komandas, taču, tādā veidā pārējām 
komandām, kas ir ārpus 3nieka samazinās iespējas kādreiz izsisties 
= mazāks atbalsts, dārgākas sacensības. Ja tā turpināsies, tad 
mums būs TOP 3 komandas un pārējās - krietnu līmeni zemāk.

- Sportacentrs vai LTV 7 vajadzētu rādīt LČ finālsacensības



ATTĪSTĪBA
- Attīstība? Dot iespēju cilvēkiem, kuri, tiešām, strādā, un atteikt tiem, 

kuri tikai piedalās. Atlaides junioriem ir ļoti laba lieta, kas jāturpina. 
Un jāturpina pievērts vairāk skolu jaunatne. 

- Kerlinga popularizéśana jauniešu vidú.
- 1.kārt Vajag 4-celiņu halli...
- Jārada sistēma, lai būtu izdevīga spēcīgu klubu veidošanās ar visu 

paaudžu kēringistu dalību tajos.
- Ziemas periodā RĪgā atverās vairākas slidotavas. Zinot, ka Rīga dome 

ik gadu iesaistās kērlinga pasākumos - varbūt RD būtu interesanti 
kādu slidotavu nodot kērlinga popularizēšanai un izveidot atvērtā tipa 
spēļu vietu, kur piemēram, nedēļas nogalēs interesenti varētu 
iesaistīties un bezmaksas uzspēlēt. 

- Reģionos vismaz reizi gadā rīkot bezmaksas iepazīstināšanas 
pasākumu to savlaicīgi izsludinot un reklamējot, ja nepieciešams to 
apvienojot ar vēl kādu masu piesaistošu pasākumu.



ATTĪSTĪBA
- JAUNIEŠI, JAUNIEŠI un vēlreiz JAUNIEŠ!
- Vienmuļa atkārtošanās - ja gribam, lai pēc 5 gadiem Latvijā kērlinga 

čempionātiem nebūtu jāpiekarina zīmīte + 40, tad jānodarbojas nevis 
ar valsts struktūru piešķirtā finasējuma pārdalīšanu izasēm (cik dot 
un kurām dot), bet aktīvi jāiesaistās kērlinga popularizēšanai 
jauniešu vidū (skolās, citu sporta veidu sporta skolās), Ja nav ideju 
kā to darīt nevajag tālu braukt, bet paprasīt kā to dara LTU un EST

- Noderētu papildus informācija par komandas psiholoģisko 
sagatavotību, īpaši atbildīgiem turnīriem , atbildīgu spēļu laikā. 
Iespējams, psihologa/psihoterapeita konsultāciju 
pieejamība/iespe'jamība - iespe'ja uzdot savus jautājumus internetā.  
Fiziskās sagatavotības treniņu elementu pieejamība interneta mājas 
lapā (ne visiem ir iespēja apmeklēt zāli un saņemt profesionālu 
fiziskās sagatavotības treneru palīdzību) - mājās katrs var strādāt pie 
savas fiziskās sagatavotības

- Latvijas Kērlinga nākotne tikai jaunatnes piesaistīšanā.



ATTĪSTĪBA
- Kērlinga ieviešana iespējami vairākās pilsētās.
- Kērlinga celiņi reģionos
- nevaru komentēt
- Ir vajadzīgi treneri, kamēr nebūs profesionālu treneru, ir problemātiski 

kaut ko nopietni pasākt ar jauniešiem,  junioriem.  Paralēli vajag  
Kērlinga halli labā novietnē. Tad var sākt domāt par piramīdu,  
piesaisti kādai sporta skolai ar atbilstošu valsts un pašvaldības 
finansējumu. 

- Komandas biedru psiholoģiskās saderības novērtējums.



IZLASES

50. Cik lielā apjomā būtu finansējamas izlases no 
LKA līdzekļiem? 
(1 - nav finansējama; 2 - līdzfinansējums noteiktā apjomā; 
3 - tikai PČ/EČ izdevumi pilnā apmērā; 
4 - sagatavošanās posms un PČ/EČ izdevumi pilnā apmērā)

vīriešu izlase

sieviešu izlase



IZLASES

junioru vīriešu 
izlase

junioru sieviešu 
izlase

jaukto pāru 
izlase



IZLASES

senioru vīriešu 
izlase

senioru sieviešu 
izlase

jauktā izlase



IZLASES

ratiņkrēslu izlase



IZLASES

51. Kas būtu nepieciešams, lai uzlabotu izlašu 
sniegumu

- Daugavpils
- Augsta līmeņa treneris, jo neredzu nevienu Latvijā, kurš būtu spējīgs 

trenēt kādu izlasi, lai tā sasniegtu nopietnus panākumus.
- Būtu jānosaka tieši kādiem "sgatavošanās" pasākumiem izlases tiek 

finansēta. Ir jāparedz summa t.s. reprezentācijas izdevumiem, bet 
tam ir jābūt limitētam. Būtu arī jafiansē 2. un 3. vietas ieguvēji 
vīriešu, sieiviešu un jaukto pāru čempionātos. Lai tas būtu 
iespējams, uzkskatu, ka senioru izlasēm izdevumi būtu jāsedz 
minimāli. Jo reāli skatoties - neviena no senioru komandām 
neprertendē uz augstiem sasniegumie starptautiskās sacensībās. Un 
par perspektīviem LČ kontekstā viņus arī diez vai var nosaukt. 

- Jaunas asinis.



IZLASES
- Izlasei vajadzīgs treneris, kas ar viņiem strādā, lai rezultāti būtu 

augstāki. Nav obligāti jābūt ārzemju trenerim, ja ir kāds kurš var, ir 
velme un zināšana strādāt

- Kļūt par profesionāļiem un dzīvot "hallē" 
- Kvalificēts treneris un dalība turnīros
- Lielāka vietējā konkurence, vietējais nacionālais treneris.
- Lielas algas vai ļoti lielas algas
- "Konkurence vietējā līmeni, finansiālais atbalsts, lai var spēt apvienot 

darbu, ģimeni, kērlingu. Ārvalstu specialistu piesaiste - kursu, 
apmācībām, lai augstu ne tikai izlases, bet visas komandas un 
galvenais vietejie treneri, jo bez labiem vietejiem treneriem, nekur 
talu netiksim. Vietejie treneri strādās ar junioriem un iesācējiem, kas 
vēlāk kļūs par izlases spēlētājiem. Ārzemju treneri pagaidām nav 
nepieciešami, jo izmaksā pārāk dārgi un Latvija nav tik daudz 
normāla līmeņa spēlētaju no ka izvēlēties izlasēm.



IZLASES
- Dalība pēc iespējas vairāk starptautiska līmeņa sacensībās
- Profesionāls treneris (Latvijā tāda nav), vairāk līdzekļi (kompensējot 

vismaz daļēji atvaļinājuma laiku)
- Jāveicina fiziskās sagatavotība kērlingistu vidu, lai kērlings vairāk 

saistās ar sportu."
- Jāuztur spēcīga iekšējā konkurence, atbalstot komandas, kas seko 

nacionālajiem čempioniem. Apspriežams ir jautājums par atlasīto 
spēlētāju izlases veidošanu, kas ilgtermiņā tomēr var novest pie tā, 
ka nav spēcīga iekšējā konkurence un kopējais līmenis krītas

- Gribētos redzēt ka trenneri izlasēm - tiešām ir trenneri! Lai būtu 
atbilstoši sertifikāti un t.t Asociācijai vairāk iesaistīties izlasu 
sagatavošanas posmos pirms čempionātiem, lai būtu lielāka 
savstarpējā sadarbība, komunikācija...

- nopietns treniņu process, kas iekļauj arī fiziskās izturības, taktikas 
treniņus. 



IZLASES
- "Vīriešiem: 1) iekšējās konkurētspējas celšana; 2) lielāka jauniešu 

iesaiste. Sievietēm: 1) lielāka jauniešu iesaiste, labāko pulcēšana ap 
Santu Blumbergu un Ievu Rudzīti, jo šīs šobrīd noteikti ir labākās 
spēlētājas Latvijā."

- Kērlinga, kā profesionāla sporta veida ieviešana
- Patstāvīgs treneris
- Profesionālāki treneri.
- Kvalificēti treneri un atseviķu speciālistu piesaiste īslaicīgā posmā
- Laba konkurence tepat Latvijā.
- Tikai un vienīgi pašu izlašu motivācija un vēlme kaut ko sasniegt ir 

garants, lai uzlabotu sniegumu. Neviens no malas to nevar iedot un 
ar noteikumiem vai naudu neviens neuzlabos sniegumu. Ieteikums - 
izvērtēt trenerus un komandas, kas patiešām strādā, lai sasniegtu 
rezultātus. Ja tiekam atpakaļ pasaules apritē, tad labas klases 
nacionālais treneris ir ļoti no svara.



IZLASES
- Kvalitâtes realizéśana caur kvantitáti...
- Valsts līdzdalība
- "Nepieciešama dalība lielākā skaitā turnīru lai gūtu vēl lielāku pieredzi 

augsta līmeņa sacensībās...
- Bet tā kā jau uz doto brīdi 100% atvaļinājuma dienu tiek iztērētas 

turnīros un Eiropas čempionātā(vīriešu izlasei) tad būtu vajadzīgs 
finansiāls atbalsts bezalgas papildus atvaļinājuma dienu apmaksai... 
2. Kvalificēts izlases treneris "

- Personīgas atbildības uzņemšanās, mēŗku nospraušana un atskaite / 
analīze, lai saprastu, kas ir lietas, kas jāuzlabo. Pašreiz nevirzāmies 
uz priekšu...

- Labāk jātrennējas.
- Jāuzlabo ir visu kērlingistu sniegums, lai būtu lielāka konkurence. 

Kamēr izlasēs būs tie paši, kas tur jau ir 10 gadus, par izlašu 
snieguma uzlabošanu nav ko runāt.



IZLASES
- Mainīt atlases formātu
- Tehnikas treneris uz vietas septembris-oktobris.
- Izlases sniegums ir atkarīgs no komandas ieguldītā darba. Iespējams, 

LKA varētu ''auditēt'' kā un vai veiksmīgi notiek izlašu sagatavošanās 
darbi. Konstatēt problēmas un palīdzēt tās risināt.

- Piesaistīt treneri no ārzemēm.
- Atkal "veca dziesma", kas citiem Pasaulē ir kā aksoioma - vajadzīgs 

komandas treneris VISAS sezonas garumā.
- Profesionāla trenera (ne no LAT) darbošanās treniņa procesā VISAS 

sezonas laikā.
- Vairāk dalības pasaules līmeņa turnīros, tik par kādu naudu.
- Kvalitatīvi/-s  starptautiski zināmi un atzīti treneri -  ilgtermiņa 

sadarbība, lai arī šis treneris justu zināmu atbildību par komandu 
snieguma dinamiku. 

- Praktizēt vairāk ārzemju kērlinga hallēs.



IZLASES
- Regulāri treniņi.
- Jāsniedz pietiekams finansējums, lai komandām būtu iespēja trenēties 

un piedalīties turnīros, kā arī jābūt labiem un kvalificētiem treneriem
- Treniņi, treniņi un konkurences veicināšana.
- "Nu Neesiet tik nenovīdīgi savā starpā!!! Sadarbojoties! Jo tikai mēs 

visi kopā esam SPĒKS!"
- "Ir 2 ceļi - vai nu jāceļ kērlinga kopējais līmenis Latvijā, tai skaitā - 

Latvijas čempionāta komandu līmenis, vai arī  jārīkojas kā, 
piemēram,  bobslejā - atlasām ar dažādiem testiem 5-6 sportistus, 
kas ir gatavi kļūt par profesionāļiem,  kuriem sagādā finansējumu un 
trenerus,  iespējas startēt augsta līmeņa turnīros... Man kērlingam 
patiktu labāk 1.variants."

- Negodīgas konkurences un blata novēršana spēlētāju atlasē
- kopējās konkurences celšana, ne tikai "labāko" komandu prasmju 

celšana



IZLASES

52. Ierosinājumi un komentāri
- Sagatavošanās posma izdevumiem jābūt definētiem, kas tajos ietilpst 

(piem., treniņu apmaksa).
- "Kāpēc EČ laikā LKA preses cilvēks nevar sazvanīt izlases un 

trenerus, lai sniedz nelielus komentārus pēc spēlēm, lai saprastu 
spēles gaitu un emocijas. Tas vairāk izskanētu presē un cilvēki 
komentētu / sekotu.

- Precīzāk noteikt kam var tērēt izlases naudas - nevis nopirkt meitenēm 
zābakus, kleitas utt. Pie tā cik daudz ir tā nauda, tā jāizmanto ļoti 
mērķtiecīgi un godprātīgi.

- Jebkura gadījuma rezultati būs atkarīgi tikai un vienīgi no entuziastiem 
un viņu velmes darboties.

- Daļā attīstības projektu būtu jāiesaista brīvprātīgie - jāizsludina 
pieteikšanās konkrētiem pienākumiem



IZLASES
- Lai izdodas! Ceru, ka izdosies sabalansēt to kas mums ir ar to, ko varam 

atļauties iedalīt labākajiem... Esmu par kērlinga attīstību un turpinu tam 
sekot. 

- LKA bútu jafinansé LČ norise olimpiskajás disciplínás, kas dotu iespéju 
komandám veltít vairák laika/lídzekĺu treniņprocesam utt.

- Neorientēties tikai uz izlasi
- Jāpārstāj šo jautājumu (finansējumu) cilāt un mainīt katru gadu, bet 

nodefinēt VISĀM izlasēm "spēles noteikumus" (finansējumu) pirms 
sezonas

- Bez JAUNIEŠIEM NEBŪS kērlinga attīstības.  Profesionāla trenera (ne 
no LAT) darbošanās treniņa procesā VISAS sezonas laikā.

- Atjaunot apmācību skolas arī pieaugušajiem.
- " Kērlingam ir jāattīstās, taču  ir  arī jāsaprot, ka  citos  sporta veidos, kur 

ir redzami sasniegumi, darbojas vesela profesionāļu armija, tāpēc 
gaidītais  rezultāts  nevar būt tūlīt un tagad. Lai valdei un mums visiem 
veicas!  "



PUBLICITĀTE

53. Vai pašlaik tiek sniegta pietiekami plaša 
informācija par kērlinga norisēm LKA mājaslapā 
www.curling.lv un FaceBook lapā? Ja "nē", tad 
kāda veida informācija un kur vēl būtu 
nepieciešama?



PUBLICITĀTE
- Aktuāla un regulāra informācija par VISĀM sacensībām Latvijā, un 

pievilcīgāks piedāvājums un kvalitatīvāka informācija potenciālajiem 
jaunajiem (ne obligāti gados jaunajiem) kērlingistiem. 

- Jau iepriekš pieminēju, ka pietrūkst nelielu interviju, lai sajustu spēles 
garšu no izlasēm vai LČ dalībniekiem.

- Noderētu plašāka info par kērlinga aktualitātēm pasaulē - top 
sacensībām; top komandām un tml. Nevēju atrast mājas lapā arī 
sezonas kalendāru - tam vajadzētu atrasties kaut kur goda vietā.

- Esam ECC jau piekto dienu, bet no LKA puses nav bijis neviens zvans 
vai meils ar jautājumiem kā iet utt. (Pat Latvijas radio zvanīja un 
interesējās) Tas nav nopietni! Sausa statistiku var visi redzēt kas 
grib.

- Bieži informācija ir novēlota!  
- "Sauss info jau ir, bet kurš to lasa? Tie 100 aktīvie spēlētāji, kas mēs 

esam - vairs neviens. Jāpanāk, lai tas info iet vairāk uz ārpusi."



PUBLICITĀTE
- "Plašāks atspoguļojums par visām Latvijā un saistībā ar Latviju 

notiekošām kērlinga aktivitātēm. Patika mix izlašu starta 
atspoguļošana"

- Tā tiek publicēta novēloti un maz aktualitāšu par aktuāliem 
jautājumiem pasaulē, piemēram, 

- It kā jā, taču, manuprāt, informācija ir vērsta uz spēlētājiem. Noderētu 
vairāk uzrunāt tos, kas aktīvi nespēlē.

- "Nē"", ne tāpēc, ka informācija tiek sniegt maz. Tā tiek sniegta 
pietiekami kērlinga sabiedrības vajadzībām. Uzskatu, ka 
nepieciešama lielāka publicitāte sabiedrībai, kas kērlingu vēl 
nespēlē. Spēļu translēšana ir jānodrošina vienlaikus ar publicitātes 
kampaņu par šādu pasākumu, jo kērlingisti paši var vērot spēles no 
kērlingahalles kamērām.

- Forums. Vairāk/biežāk raksti par kērlinga tehniku, inventāru, pieredzi... 
Uttt.
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- Viss ir pārāk vienmuļš un nav interesants pat kērlingistiem. Informācijai 
jābūt aizraujošai - ar intervijām, komentāriem, prognozēm. Atverot 
www.curling.lv un FaceBook uzreiz ir jāredz, ka kaut kas saistībā ar 
kērlingu notiek katru dienu un katru stundu un ne tikai spēles Latvijā 
(LČ, Lietuva čempionāts, Darbadienu līga, Amatieru līga, pārbaudes 
spēles ar Latvijas un citu valstu Nacionālo izlašu dalību u.c.) vai 
pasaulē ar Latvijas kērlingistu piedalīšanos, bet arī par kērlingistu 
dalību citos pasākumos, kas nav saistīt ar kērlingu bet ir populāri.

- Novēloti
- Nepieciešama ātra un kvalitatīva informācija pēc katra pasākuma/tā 

laikā. Jāizvērtē preses sekretāra piesaistīšanas nepieciešamība.
- 50 uz 50. Viens ir skaidrs, ka visa informācija (kas notiks, kad notiks, 

kur notiks) tiek ievietota pēdējā brīdī.
- BET ir labāka kā pagājušo sezonu :) INFO tiek ievietots novēloti....



PUBLICITĀTE

- Vajadzētu labākas kvalitātes video atspoguļojumu tiem kas nav uz 
vietas hallē

- Patīkami, ka arī sportacentrs.com parādās A.Zenteļa preses relīzes
- Vajag izveidot uzskatāmu sezonas kalendāru.



PUBLICITĀTE

54. Vai ir jāparedz finansējums svarīgāko 
sacensību (piemēram, LČ izslēgšanas spēles) 
translēšanai sportacentrs.com vai līdzīgos 
kanālos?



PUBLICITĀTE

55. Novērtējiet konkrētā medija nepieciešamību 
kērlinga aktivitāšu atspoguļošanai Latvijā! (1 - 
maz nozīmīgi, 5 - nozīmīgi)

radio - 2,8
TV - 4,3

internets - 4,6
laikraksti un žurnāli - 3,0

cits - 2,7

KOMENTĀRI:
- socialie tikli pilnā apmērā
- sociālie mediji
- cides reklāma
- Medijs nav tik svarīgs kā pašu 
rakstu izsūtīšana medijiem. Ja 
būs labi raksti, tad viņi publicēs.



PUBLICITĀTE

56. Ierosinājumi un komentāri:
- Cilvēka no malas vērtējums par www.curling.lv pašreiz atrodošos 

informājumu - viss ir skaisti, bet pamatā iespaids, ka kērlings ir 
ierobežotu personu loka pasākums, neveicina interesi iesaistīties vai 
sekot līdzi norisēm, salīdzinoši daudz senas informācijas.

- 1. Piesaistīt ""preses sekretāru"" uz laika posmiem, kas sagatavotu 
preses relīzes par LČ, EČ u.c. nozīmīgiem pasākumiem. Preses 
cilvēks var sagatavot kvalitatīvākus rakstus, lai piesaistītu plašāku 
publiku. 2. Kērlinga popularizēšanai. Pārdomāt iespējas EČ vai PČ 
dažas spēles translēt LTV7 vai Sporta centrs un komentēt latviski.

- FaceBook varētu parādīties intervijas ar konkrētiem spēlētājiem. 
Attiecīgi par kērlingistiem un sportu kā tādu varētu radīt lielāku 
interesi starp radiem/draugiem/paziņām



PUBLICITĀTE

- Ja gribam popularizēt kērlingu, tad tas reāli ir jādara. Tas kas tagad 
tiek darīts ir tuvu 0.

- Spēļu translēšana ir nepieciešama, lai cilvēki vairāk uzzinātu par 
kērlingu, no otras puses cilvēki skatīsies tikai 
interesantas/līdzvērtīgas spēlēs, kurās būs salīdzinoši labs 
izpildījums (nevis tādas kā bija CCT tūres spēles). Tāpēc vel jo 
vairāk ir nepieciešams Baltijas čempionāts, kur lielāka interese, vai 
atkal uzvarēs LV vai tomēr uz varēs Igaunija/Lietuva.

- Jo vairāk publicitātes, jo labāk. Tas tikai vairo popularitāti un 
ieinteresētību

- Novembra sieviešu kausa translācija sportacentrā bija ļoti labā 
kvalitātē - kaut tā būtu vienmēr.

- Atbildot uz 54.jautājumu : spēļu tiešraides jau ir iespējams vērot 
internetā. Tātad interesenti tās var skatīties bez maksas. Bet šī 
iespēja kā tāda būtu jāreklamē :)



PUBLICITĀTE
- Jacenšas vairāk stāstīt par kērlinga notikumiem Latvijas mēdijos.
- Caur tv iespējama sporta veida popularizēšana
- Ņemot vērā mūsu sporta veida nepopularitāti - tas (info par kērlingu) ir 

"jānes" cilvēkiem, it īpaši jauniešiem klāt, iesaistot šādos pasākumos 
junioru izlašu spēlētājus, viņus iepriekš sagatavojot, laI tiktu pasniegti 
visi jaukumi, ko sniedz kērlings (sportiska aktivitāte, jauniešu tusiņš, 
iespēja aizbraukt uz ārzemēm u.t.t.) 

- KH ir labi aprikota un ir iespēja skatīt tiešraides.
- Kerlinga popularizēšanai "demo"pasākumi - publictātei ar slavenu 

cilvēku piedalīšanos u nsekojošu atspoguļojumu plašākai sabiedrībai 
domātos mediju kanālos. Apmaksātas publikācijas un konkursi FB 
profilā, Instagram konta atvēršana un sekotāju piesaiste 

- "Es vienmēr sekoju līdzi visiem mūsu brašajiem kērlingistiem! Lai kas 
notiktos, mums jāuzvar! Ar cieņu, Johniz, Ventspils"

- Ar medijiem ir jāstrādā.   



LKA VADĪBA UN FINANSES

57. Vai seko līdzi LKA valdes darbam? Ja "nē", tad 
kāpēc?
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- Nav jau tā ka nesekoju, bet dažreiz nav laiks vai piemirstas ieiet mājas 

lapā un izlasīt visu
- Nav tieši jautājumi, kas skartu mani.
- Nav ataisnojuma :)
- Šobrīd aktīvi nepiedalos kērlinga dzīvē
- Izlasu protokolus.
- Neesmu kompetents analizēt
- līdz šism radies priekšstats, ka LKA vadībā  nepārtrauktas 

domstarpības un kašķis - nav interese iedziļināties atsevišķu cilvēki 
personīgo ambīciju pozicionēšanā

- Sekoju, bet ne tik nopietni, lai teiktu nē
- iespēju robežās



LKA VADĪBA UN FINANSES

58. Vai uzskati, ka LKA valde ievēro labas 
pārvaldības principus? Ja "nē", tad kas būtu 
jāuzlabo? 
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- Jasakarto finasejuma izlietoshanas mehanisms, jabut nakotnes 

planam, valde jabut cilvekiem, kas ir gatavi stradat nevis tiem, kas tur 
ir CV ieraksta del (nekas personigs, bet ieprieksejais prezidents tads 
bija).

- Daļēji starp jā/nē. Atsevišķi notikumi neliecina par pilnībā labu 
pārvaldību. Reāli nesaņēmu faktisko informāciju par LKA 
sezonālajiem budžetiem, vienīgais kas tika saņemts - nepabeigts 
gada pārskats, kurš cilvēkam, kas ikdienā nav saistīts ar finanšu 
lietām, lietas būtību nepasaka.

- Netiek objektīvi vērtēti izdevumi
- Visi procesi, kas notiek organizācijā, būtu jādokumentē, lai 

nomainoties personālijām, tiktu ievēroti vienlīdzīgi nosacījumi visos 
darba organizācijas procesos.

- Šobrīd to man ir grūti komentēt 
- Darbību caurskatāmība.
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- Reizēm ir sajūta, ka notiek sedziņas raustīšana uz visām pusēm. Pēc 

čempionāta nekādas lielās aktivitātes nav gadījies redzēt. Fakts, ka 
LKA prezidentu pirmo reizi dzīvē ieraudzīju tikai sezonas noslēguma 
pasākumā, liecina par visu.

- Ir novērots, ka valdes locekļu pienākumu izpilda LKA ģenerālekretārs, 
tādējādi pārslogojot vienu konkrētu cilvēku, no kā visbiežāk cieša 
darba kvalitāte.

- nevaru novērtēt. Iespējams, būtu vērtīgi 1 x pusgadā jārīko šāda veida 
aptaujas. Iespējams, ka ārpus valdes rodās kādi vērtīgi ieteikumi, 
vērtējumi. 

- par iepriekšējo valdes darbu ar prezidentu U.Mucenieku. Vēl  nav 
izveidojies viedoklis par jauno prezidenti ar vecajiem valdes 
locekļiem. Vai Jūs būsiet KOMANDA, to parādīs laiks ....

- Pārvaldību vienmēr var uzlabot, šogad ir atjaunoti projektu konkursi, 
un tas jau ir labs solis uz priekšu.

- atbalsts tiek dots lielākoties Rīgā bāzētajām komandām
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59. Kā tu vērtē LKA valdes darbu pēdējā gada 
laikā? Kāpēc? (1 - ļoti slikti; 5 - ļoti labi)
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- Tiek atbalstītas izlases, tiek arī informēta sabiedrība, izgatavoti bukleti, 
kā arī tiek atbalstīti jaunieši, kuri nav izlasē

- Daudz lemumi ir nesaprotami.
- Valde darbojas uz brīvprātības principiem un pārmest valdes locekļiem 

ko nebūtu korekti. Neteiktu, ka justu izpildinstitūcijas "pro aktīvu" 
darbību, anketā nav jautājuma par izpildinstitūcijas novērtējumu, tas 
nav tas pats kas valde. 

- Ļoti slikti bija atspoguļota Latvijas Olimpiāde.
- Tiek vienkārši turēts neitrāls līmens - nav progresa un nav arī krituma. 

Ja izlasēm izbeigsies rezultāti, tad vairs nevienam nebūs ko darīt!
- Vienmēr var gribēt vairāk :)
- "Kērlingists parastais"" valdes darbu īpaši nemana. Vairāk jāskaidro, 

ko valde ir paveikusi.
- Darbs notiek pēc principa "neaiztiec mūs un mēs neaiztiksim Tevi".
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- Visi lielie darbi par finansējuma izbīdīšanu jau ir notikuši sen. Tagad - 
veģetējam.

- Cik ir jaunu junioru pēdējā gada laikā nākuši klāt? 0? Vondas 
neskaitās, jo tie ir no pašu vidus.

- Junioru programma tikai papīra dokuments - nestrādā."
- Nezinu neko, ko valde ir izdarījusi. Iespējams trūkst informācija, bet ne 

ar ko atmiņā šis sastāvs ar iepriekšējo "prezidentu" nav iespiedies
- Nav viedoklis, jo nav redzamu darbību vai izmaiņu, novitāšu. Tiek 

darītas pamatlietas.
- Nav labāks komentārs, ko dot.
- LKA valde maz uzmanības veltīja ratiņkrēslu kērlingam
- Netiek runāts par attīstību klubu līmeņos.
- Grūti novērtēt. Nav jūtama valdes darbība, izņemot sanāksmes 

protokolos
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- Cerams, ka jaunā prezidente izlasīs šīs anketas un labi iesāktais 
(aptauja) nebūs pēdējā veiktā aktivitāte.

- LKA:  "Ir nauda pasākumu atbalstīšanai". Kad prasa: "naudu šim 
pasākumam nevaram iedalīt" vai piešķirtie līdzekļi ir niecīgi, jo arī 
pasākumu mērogi ir dažādi.

- nezinu
- Uzskatu, ka tiek pieņemti labi un atbalstāmi lēmumi
- Viss notiek! Un tas, ka ir uztaisīta šāda aptauja, tik norāda, ka mēs, 

kērlingisti neesam aizmirsti.
- Prezidents neapsveica asociācijas biedrus Ziemassvētkos (mazliet 

pajokoju, bet arī tas veido labu pārvaldību)
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60. Vai tu būtu gatavs strādā LKA valdē?
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61. Vai LKA būtu jābūt pārstāvētai 
partnerorganizāciju valdēs, darba grupās utt. 
(piemēram, Latvijas Komandu sporta spēļu 
asociācijā, Pasaules Kērlinga Federācijā utt.)
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62. Vai ir nepieciešams rīkot LKA sezonas 
noslēguma pasākumu? Kas būtu jāmaina, lai 
LKA sezonas noslēguma pasākums izdotos?
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"1. Laicīga informācija par datumu (ideāli, ja iekļauts jau sezonas 
kalendārā)

2. Vieta Rīgā, lai vairums cilvēki tiek mājās ar transportu/taksi
3. Uzkodas (ne pamatīgas vakariņas) + dzērieni (arī alkoholiskie) ir jau 

iekļauti dalības maksā (pieņemot, ka nav iespējams bezmaksas viss 
pasākums)

4. Ja ir nepieciešams uzlikt dalības maksu, tad max 10-15eur
5. Pasākumam nepieciešams vadītājs (ne kērlingists), kas palīdz arī 

sastādīt izklaidējošo daļu
6. Apbalvošanas ceremonija
7. Labs DJ
8. Kad gatava programma, nepieciešmas izsūtīt ielūgumus klubiem, 

uztaisīt plakātu, ko izvietot visās LV kērlinga hallēs, Rīgas halles 
māJas lapā, curling.lv un tml. Lai cilvēki zinātu, ka būs programma."
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- Apbalvošana jārīko tā laikā.
- Jāmaina pasākuma uzsvars no "godinām izlases" uz "svinam sezonas 

noslēgumu". Nerīkot pirtīs.
- Gan jā gan nē, obligāti rīkojams pasākums nav. Ja nav pasākuma 

uzdevums un mērķis (sezonas apbalvošana un balle VISIEM 
kērlingistiem), tad tā ir naudas tērēšana. Pasākums izdodas tad ja to 
vēlas paši dalībnieki. Varbūt to var mēģināt savienot ar kādām 
sacensībām.

- Brīva un nepiespiesta atmosfēra.
- Iespējams jāapvieno ar Kērlinga halles slēgšanas pasākumu, kad tiek 

noslēgta kērlinga sezona.
- Ja komandas tiek apbalvotas uzreiz pēc čempionātiem, tad šādai 

ballei zūd jēga. Tad tam ir jābūt lielam svinīgam pasākumam ar dzīvo 
mūziku utt., bet nav jēga šādu pasākumu rīkot, ja ir tik maz kēringistu 
un lielākā daļa no viņiem uz pasākumu neierodas.
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- Noteikti jāorganizē!  Šāda veida pasākumi saliedē  visu Kērlinga 
sabiedrību, tas sniedz būtisku novērtējumu tiem cilvēkiem kas visas 
sezonas laika ir darbojušies un guvuši panākumus! Tas noteikti 
veicina kopības un novērtējuma sajūtu pašos kerlingistos! 

- Jāatcerās kā darījām kādreiz - bija ļoti labi pasākumi!!! Pēcpusdiena 
Brīvdabas muzejā īsti aizraut nevarēs:)

- Pārdomāt mūzikas izvēli un pasākuma programmu. Kaut gan, ja paši 
spēlētāji nevēlēsies sanākt kopā, tad nekas daudz nelīdzēs.

- Pasākumam jābūt vairāk formālam un nevajadzētu to rīkot pirtī vai 
krogā.

- Laicīgāk izziņot datumu, lai pasākumu varētu iepllānot. Ja pasākumam 
pieteikušies zem 50% dalībnieku, tad, manuprāt, labāk atteikties no 
rīkošanas - ietaupītos līdzekļi. Pēdējais, kas man patika, bija pie 
Lietuvas robežas- liels, skaists pasākums.
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- Pasākuma apmeklējums ir brīvprātīgs. Iespējams, pirms tā rīkošanas 
jāveic aptauja par pasākuma veidu. Tam obligāti nav jābūt viesu 
mājā pie klātiem galdiem, tas var būt arī sportisks pasākums dabā, 
piemēram, pārgājiens.

- Vēlētos, lai pasākums ir mobilizējošs kērlinga sabiedrībai, lai rastos 
lielāka kopības sajūta un, ka kopā varam izdarīt un sasniegt ko vēl 
vairāk.

- Izziņot laicīgi. Un rīkot kā atsevišķu pasākumu.
- kērlinga sabiedrībai jābūt vienotākai jau visas sezonas laikā.
- 50 uz 50. Diemžēl dažādu faktoru rezultātā Latvijā ir pazudis kērlinga 

gars, kāds tas valdīja pirmsākumos.
- LAT kērlingā ir daudz  mainījies, līdz ar viņiem arī cilvēki/kērlingisti. Ne 

velti Ventspils kērlingisti saka, ka Rīgā nav draudzīgu attiecību 
kērlingistu starpā un par nožēlu, tā ir tiesa. Diemžēl, "izlietu ūdeni, 
nesasmelsi".
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- " JĀRĪKO RĪGĀ, vietā, kur var nokļut arī ar taksometru. Jāiesaista klubi 
ar savām prezentācijām, vizualizētām sezonas atskaitēm, piemēram. 
Jāuztic organizācija profesionāliem pasākumu organizatoriem - labāk 
lielāku dalības maksu, bet profesionāli noorganizēts pasākums kurā, 
jau iepriekš skaidrs, ka būs  interesanti.

- Jābūt saliedētiem
- Kā rīkosiet, tā būs! Labprāt piedalītos, bet nav jau ar ko!
- Uz noslēguma pasākumu būtu jāaicina visi kērlingisti, ne tikai tie, kas 

piedalās LV čempionātos.
- Jābūt motivācijai, adresātam un atbilstošai programmai. Kāpēc 

rīkojam, kam rīkojam un ko tur darām. Kad galvenās lietas ir 
skaidras, atrodas gan idejas, gan piemērota vieta un laiks.  
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63. Ierosinājumi un komentāri:
"1. Latvijas ziemas olimpiādē bija ļoti zema publicitāte, rezultātus bija 

grūti sameklēt, lai gan tas varētu būt viens no galvenajiem 
popularizēšanas pasākumiem reģionos caur dalībniekiem - 
pašvaldībām. Vēlos atgādināt, ka pašvaldības atbalstīja komandas 
ar tērpiem un citiem labumiem (cik bagātas pašvaldības). Un daudzi 
pašvaldības pārstāvji sekoja līdz sportistu rezultātiem. Sekotāju būtu 
daudz vairāk, ja katru dienu būtu preses relīzes, rezultāti, 
fotogrāfijas, ko katra pašvaldība varētu likt savās lapās un avīzēs. Arī 
olimpiade.lv par kērlinga rezultātiem neko daudz nevarēja atrast, tikai 
rezultātu tabulas.

2. Regulāri (pēc vajadzības) biedriem izsūtīt informatīvus epastus vai 
rakstu www par valdes svarīgākajiem lēmumiem un aktualitātēm 
nozarē."
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- Ja no šīm anketām tiks izdarīti pareizie secinājumi, šis jau būs solis uz 
priekšu. Lai izdodas.

- Piedodiet ja kritikas par daudz, ceru, ka sniegtās atbildes palīdzēs. 
Neatkarīgi no visa iepriekšminētā Latvijas kērlings būs tāds kādi būs 
Latvijas kērlingisti. Panākumi un attīstība būs tad ja to gribēs vidējais 
LV kērlingists, neatkarīgi no valdes vai piešķirtā valsts finansējuma.

- Daudziem ir izveidojies stereotips, ka valdē strādā funkcionāri, kam 
faktiski interesē tikai sadalīt naudu izlasēm, bet neinteresē spēlētājs 
parastais. Ir jālauž stereotipi. Ir gadījies dzirdēt, ka mājaslapā jau nav 
ko lasīt, nekas jau nenotiek. Tajā pašā laikā cilvēks pats atzīst, ka 
vairākas nedēļas nemaz nav ieskatījies, kas kērlingā notiek. Vai nu 
taisot katru gadu šādas aptaujas vai kā citādāk, bet ir jārada vēlme 
visiem kērlingistiem vismaz reizi gadā aizdomāties, vai viss tiešām ir 
tik slikti.
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- No pasīvas darbības pāriet uz aktīvu darbību. Esošā ECC 
atspoguļojums ir statistika. Neesmu pārliecināts, ka vienīgais algotais 
LKA darbinieks sekmīgi veic savus pienākumus.

- Šo anketu nevajag uztvert par negācijām. Norādu, kas, manuprāt, nav 
riktīgi. Tāds taču ir anketēšana mērķis, es pieļauju:)

- Vai tiešām LKA valdei šajos jautājumos nav viedokļa? Vai tiešām daļa 
šo jautājumu nav pašsaprotama sporta veidam, kas mēģina palikt/tikt 
A grupā un palielināt spēlētāju skaitu?! 

- Kopš mums ir kērlinga halle, manuprāt, kērlingistu azarts par 
spēlēšanu, ir stipri samazinājies un ir parādījusies kaut kāda iekšējā 
nesaskaņa un cīņa starp klubiem. Kopējā atmosfēra kērlinga 
dalībnieku vidū ir vairāk negatīva nekā pozitīva - kkaut kur tas ir 
sācies un kaut kā tam būtu jātiek pāri. Kā tieši -man pagaidām nav 
idejas. Jāsāk ar sevi.

- Vairs nav spéka rakstít....☺
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- Lai veicas.
- Lai veicas!
- Kritiska darbība ar jaunatnes iesaistīšanu kērlingā. Ir taču atbildīgie 

cilvēki ievēlēti, ja nekļūdos... Asociācijas pārstāvim organizēt 
lekciju/prezentāciju Rīgas skolās sporta stundas ietvaros. Sezonas 
laikā ieinteresēt vismaz 5 jauniešus no Rīgas pilsētas...sasniedzams 
rezultāts kērlinga  tradīciju turpināšanai. VEIKSMI !!!!!!!!

- Jauniešu piesaisti! Treneri (ne no LAT) izlasēm, īpaši jauniešu 
izlasēm. Esošie 2 jauniešu treneri (īpaši juniorēm) neatbilst šīm 
prasībām.

- Neķildojaties savā starpā! Nav tālu līdz Korejas Olimpiskajām spēlēm!
- Nu jau pietiek!


