Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2013-3
2013. gada 7.jūnijā
Biedru sapulce notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.
Biedru sapulci izsludinājusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde ar 2013.gada 7. maija sēdes lēmumu Nr.1/2013-2 un atbilstoši valdes lēmumam
2013.gada 15.maijā nosūtīta informācija LKA biedriem un biedru kandidātiem par sapulces
norisi.
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 /Reģ.nr. 40008063131/ – Ieva Krusta
2. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – Gints Caune
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Dace Ābelīte
4. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis un Normunds Šaršūns
5. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža
6. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
7. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgrieze
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Ritvars Gulbis un Baiba Dzelme
9. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Ansis Regža, Rihards Jeske, Aivars
Avotiņš, Roberts Krusts, Iveta Staša-Šaršūne.
Sapulci sāk plkst. 18:10
Biedru sapulces dienas kartība:
1. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite
2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
3. Nākamā gada LKA biedru sapulces norises laika noteikšana
4. Dažādi
Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana
J. Rudzītis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9 biedri ar balsošanas
tiesībām, kuri visi ir ieradušies. Ir izsniegti 9 (deviņi) balsošanas mandāti. J. Rudzītis aicina
izvirzīt J. Rudzīti Biedru sapulces vadītāja vietai.
Balsojums:
PAR – 9 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.Jeskem.
Balsojums:
PAR – 9 PRET – nav ATTURAS – nav
Lēmums: R.Jeske tiek ievēlēts par balsu skaitītāju
Protokolista ievēlēšana
J. Rudzītis aicina ievēlēt sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot R. Birznieku.
Balsojums:
PAR – 9 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.
Balsojums:
PAR – 9 ATTURAS – nav 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. Latvijas Kērlinga asociācijas valdes atskaite
2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
3. Nākamā gada LKA biedru sapulces norises laika noteikšana
4. Dažādi
Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.
Balsojums:
PAR – 9 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)
un kā galveno 2012./2013. gada sezonas sasniegumu un paveikto darbu min 2013. gada
Pasaules sieviešu kērlinga čempionāta organizēšanu Rīgā. J.Rudzītis izsaka pateicību visiem
Latvijas kērlinga sabiedrības locekļiem, kuri ieguldīja lielu apjomu savas enerģijas un laika, lai
Pasaules čempionāts Rīgā noritētu veiksmīgi.
R. Gulbis jautā LKA valdei par LKA finanšu situāciju pēc PČ organizēšanas, uz ko tiek
sniegta atbilde, ka visi norēķini pēc čempionāta vēl nav veikti, bet pēc šī brīža aprēķiniem
iespējamie LKA zaudējumi (pašu ieguldījums) neradīs negatīvu ilgtermiņa ietekmi, jo pašu
ieguldījums segts no piešķirtā finansējuma kērlinga attīstībai un popularizēšanai.
R.Gulbis jautā LKA valdei par iespējamiem plānveida sadarbības modeļiem ar
SIA”Kērlinga Halle”, lai varētu nodrošināt veiksmīgāku halles darbību. LKA valde lūdz SIA
„Kērlinga Halle” sniegt konkrētus sadarbības piedāvājumus izskatīšanai LKA valdē.

2. Izmaiņas LKA valdes sastāvā
J.Rudzītis informē LKA biedrus par to, ka no LKA valdes locekles Anitas Pētersones ir
saņemts rakstisks iesniegums par to, ka viņa nevēlas turpināt LKA valdes locekļa
pienākumus, bet no valdes locekļa Jāņa Laizāna ir saņemts mutisks atteikums no LKA valdes
locekļa pienākumu pildīšanas.
Pamatojoties uz saņemto informāciju, tiek secināts, ka līdz ar to LKA valdē ir
nepieciešams ievēlēt divus jaunus valdes locekļus, lai varētu nodrošināt pilnvērtīgu LKA
valdes funkcionēšanu un lemtspēju. LKA valdes priekšsēdētājs J.Rudzītis izvirza R.Birznieka
un R.Vaivoda kandidatūras un informē LKA biedrus par to, ka ir saņemts iesniegums no
Jelgavas Kērlinga Kluba par Ievas Krustas izvirzīšanu LKA valdes locekļa amtam.
LKA valdes locekļa amata kandidāti prezentē LKA biedriem savu redzējumu par to, ko
katrs varētu pienest LKA valdei līdz pilnvaru termiņa beigām. LKA biedri diskusijas kārtībā
uzdod jautājumus valdes locekļa amata kandidātiem.
J.Rudzītis informē LKA biedrus, tā kā ir trīs kandidatūras uz divām LKA valdes locekļu
vietām biedru sapulcei ir jālemj, vai balsojums par valdes locekļiem notiks atklāti vai aizklāti.
Balsojums:
Atklāts balsojums: PAR – 8 ATTURAS – nav PRET – nav
Aizklāts balsojums: PAR – 1 ATTURAS – nav PRET – nav
Lēmums: Balsošana par LKA biedru kandidātiem notiks atklāti
J.Rudzītis ierosina veikt balsojumu par LKA biedru kandidātiem. LKA biedriem tiek
atgādināts, ka jābalso ir PAR kandidātu, bet tikai par diviem kandidātiem. Atbilstoši LKA
statūtiem, lai kandidāts tiktu ievēlēts LKA valdē tam nepieciešamas vairākums balsu (vairāk
kā 50%), t.i., 5 balsis PAR.
Balsojums:
Roberts Birznieks: PAR – 5 ATTURAS – 4 PRET - nav
Raimonds Vaivods: PAR – 3 ATTURAS – 6 PRET – nav
Ieva Krusta: PAR – 6 ATTURAS – 2 PRET – 1
Lēmums: Atbilstoši balsojumam par LKA valdes locekļiem no 2013. gada 7.jūnija tiek ievēlēti
Roberts Birznieks (p.k. 180182-11822) un Ieva Krusta (p.k. 080876-11281).
Biedru sapulce nolemju pilnvarot Jāni Rudzīti (p.k. 261275-12720) iesniegt, saņemt un
parakstīt visu nepieciešamo dokumentāciju LR Uzņēmumu reģistrā, lai reģistrētu LKA Valdes
sastāva izmaiņas. Pilnvara derīga līdz 2013.gada 28.jūnijam.
3. Nākamā gada LKA biedru sapulces norises laika noteikšana
J.Rudzītis informē LKA biedrus par to, ka nākama gada LKA biedru sapulcē būs jāievēl
jauna LKA valde, jo esošās valdes pilnvaru termiņš būs beidzies. Ņemot vērā, ka valdes
locekļu ievēlēšana saistīta ar plašām diskusijā biedru starpā, tiek ierosināts nākošās biedru
sapulces laiku un vietu noteikt jau šajā biedru sapulcē. Neskatoties uz to, ka esošās pilnvaras
valdei ir līdz 2014. gada 28. oktobrim J.Rudzītis piedāvā biedru sapulci organizēt pirms
pilnvaru termiņa beigām, lai dotu iespēju nākamajai LKA valdei pēc iespējas veiksmīgāk
sagatavoties sezonai un savu pienākumu izpildei. Biedru sapulci tiek piedāvāts aizvadīt 2014.
gada 6. Jūnijā pulksten 18.oo.
Balsojums:
PAR – 9 ATTURAS – nav PRET - nav

Lēmums: Noteikt nākamās LKA biedru sapulces norises laiku 2014. gada 6. jūnijā pulksten
18:00.
4. Dažādi
R.Gulbis jautā LKA valdei par to vai tiek veikta finanšu piesaiste Latvijas kērlingam no
privātā sektora. J.Rudzītis atbild, ka ņemot vērā pieredzi, kas tika gūta, piedāvājot kērlingu kā
reklāmas un atbalsta sportu privātajām kompānijām Latvijā Pasaules čempionāta ietvaros,
īpaša pamata cerībām, ka izdosies piesaistīt līdzekļus kērlingam kā sporta veidam, nav.
Līdzekļu piesaiste ir daudz veiksmīgāka, ja līdzekļi tiek piesaistīti konkrētai komandai vai
sportistam. R.Birznieks informē R.Gulbi par to, ka šajā starpsezonā, tā pat kā pagājušajā
starpsezonā, tiek plānots piedāvāt privātā sektora kompānijām iegādāties paketi ar tiesībām
uz Latvijas kērlinga čempionāta nosaukumu un citām ar to saistītām mārketinga aktivitātēm.
J.Rudzītis lūdz LKA biedriem vārdu un informē tos, ka kopš savas ievēlēšanas par LKA
valdes priekšsēdētāju viņš kā pamatnosacījumu savai darbībai LKA valdē ir izvirzījis LKA
valdes sastāva noteikšanu un darbību valdē ar paša izvēlētu komandu. Ņemot vērā tikko
notikušo LKA valdes sastāva balsojumu, J.Rudzītis uzskata, ka ir neiespējams tālāk pildīt
valdes priekšsēdētāja pienākumus un attiecīgi lūdz pieņemt iesniegumu par atkāpšanos no
valdes locekļa amata pienākumu izpildes ar 2013. gada 7. jūliju.
Ņemot vērā saņemto iesniegumu no LKA valdes priekšsēdētāja J.Rudzīša, R.Birznieks
ierosina 2013. gada 5. jūlijā pulksten 18:00 sasaukt ārkārtas LKA biedru sapulci, kurā tiktu
ievēlēts jauns valdes loceklis. LKA biedriem tiek izteikts lūgums valdes locekļu amata
kandidatūras iesniegt laicīgi apspriedei LKA biedru vidū.
Balsojums:
PAR – 9 ATTURAS – nav PRET - nav
Lēmums: Noteikt ārkārtas LKA biedru sapulces norises laiku 2013. gada 5.jūlijā pulksten
18:00. Sapulces norises vieta: Biķernieku iela 121h, Rīga.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un J.Rudzītis pasludina sapulci par slēgtu
plkst. 21:15

LKA Biedru sapulces vadītājs:
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Pielikums Nr.1
Latvijas kērlinga asociācijas 2013.gada 7.jūnija
biedru sapulces protokolam
LKA valdes atskaite par galveno darbu izpildi 01.07.12. – 31.05. (30.06.)2013.
Pārskata periodā (2012/13.gada sezona) sasniegti valdes rīcības programmā noteiktie mērķi,
galvenokārt izpildīti plānotie rezultāti. Aizvadītās sezonas prioritāte Nr.1 bija 2013.gada
Pasaules čempionāta sievietēm kērlingā sarīkošana, kam arī galvenokārt tika veltīti valdes
resursi.
Aizvadītā sezona vērtējama kā smags darba gads, ne viss izdevās 100% kā sākotnēji tika
plānots, bet kopumā vērtējot Latvijas kērlingu uz šo brīdi, tas ir sasniedzis vērā ņemamu
atzinību un pozitīvu novērtējumu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.
Latvijas čempionāti:
Sarīkoti sekojoši Latvijas čempionāti:
 jauktajiem pāriem
 vīriešu komandām
 sieviešu komandām
 jauktajām (MIX) komandām
 junioru (vīr.) komandām
 junioru (siev.) komandām
Sākotnēji izsludinātais individuālais (punktu) kērlinga čempionāts rudenī neguva atsaucību,
tamdēļ tika pieņemts lēmums tā norisi mēģināt organizēt sezonas noslēgumā – čempionāts
paredzēts 01.06.2013., pieteikušies 8 dalībnieki vīriešu konkurencē.
Šogad atšķirībā no iepriekšējās sezonas nenotika senioru (vīriešu) čempionāts. Tam
izskaidrojams būtu ar to, ka šī bija pārejas sezona, kurā netika izcīnīta ceļazīme uz pasaules
čempionātu, iespējams tika pieļauta kļūda tā izsludināšanas procesā uzreiz nosakot fiksētu
dalības maksu, neparedzot tās lielumu atkarībā no spēļu skaita.
Nacionālās izlases:
Nodrošināta sekojošu nacionālo izlašu starts 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, B divīzija, Karlstade, Zviedrija; Pasaules čempionāts,
Rīga)
 junioru (vīr.) (Eiropas junioru izaicinājuma kauss - Pasaules čempionāta kvalifikācija,
Prāga, Čehija)
 junioru (siev.) (Eiropas junioru izaicinājuma kauss - Pasaules čempionāta kvalifikācija,
Prāga, Čehija)
 jaukto pāru (Pasaules čempionāts, Fredriktona, Kanāda)
 senioru (Pasaules čempionāts, Fredriktona, Kanāda)
Veikti nepieciešamie sagatavošanās darbi nacionālo izlašu startam oficiālajās sacensībās
2013/ 14 g. sezonā:
 MIX (Eiropas čempionāts, Edinburga, Skotija)
 vīriešu (Eiropas čempionāts, A divīzija, Stavangera, Norvēģija)
 sieviešu (Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs, Fusene, Vācija; Eiropas čempionāts, A
divīzija, Stavangera, Norvēģija)
Sadarbība ar oficiālajām institūcijām:
Nodrošināta LKA pārstāvju piedalīšanās WCF pirmajā kongresā 2012.gada oktobrī Turnberijā,
Skotijā. Kongresa laikā Latvija prezentēja 2013.gada Pasaules čempionātu sievietēm.
Nodrošināta visu iepriekšējo periodu saistību izpilde ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK),
Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), Latvijas Sporta Federāciju padomi (LSFP). Uzsākta
sadarbība ar Latvijas komandu sporta spēļu asociāciju (LKSSA)
Ar IZM, LKSSA un LSFP noslēgti līgumi par valsts dotāciju apguvi 2013.gadā, uz atskaites
sagatavošanas brīdi ar minētajām institūcijām nav nenokārtotu saistību.
Komunikācija:

Nodrošināta aktuālās informācijas ievietošana www.curling.lv. Pabeigtas izmaiņas mājas lapas
struktūrā un vadības sistēmā. Nav izdevies atbilstoši sākotnējo plānotajam ievadīt mājas lapā
vēsturisko informāciju. Vēsturiskās informācijas ievadi plānots īstenot 2013/14. gada sezonas
laikā.
Inventārs:
Nodrošināta LKA īpašumā esošā inventāra lietderīga izmantošana. Inventārs atrodas
glabāšanā Kērlinga hallē, Talsu ledus hallē un Tukuma ledus hallē.
Uzsākta sadarbība ar kērlinga apģērba un inventāra ražotāju „Goldline”, kas nodrošina
kērlinga inventāru sponsorēšanu un iegādi uz atvieglotiem nosacījumiem nacionālajām
izlasēm.
2012.gada septembrī ar WCF DAP programmas atbalstu Rīgā tika rīkots apmācību seminārs
par ledus sagatavošanu, kura ietvaros tika veikta arī LKA īpašumā esošo akmeņu
atjaunošana.
Ar WCF DAP programmas atbalstu iegādāti 5 jauni asmeņi ledus sagatavošanas mašīnai ICE
BOSS.
Attīstība
Uzsākta junioru attīstības programma 2012/13. gada sezonai. Jāatzīst, ka junioru
programmas īstenošana nenoritēja tik sekmīgi kā sākotnēji tika cerēts, bet neskatoties uz to
daļa no noteiktajiem mērķiem tika sasniegta. Latvijas junioru (vīriešu) izlase 2012. gada
vasarā piedalījās WCF Youth Camp Fussen un tika aizvadīta treniņnometne Talsu junioru
komandām pieredzējuša trenera vadībā. Regulāri ir tikusi līdzfinansēta jauniešu (dzimušu
pirms 1994.g.) dalība 2012./2013. gada Amatieru Līgā. Kā daļēji veiksmīga ir jāvērtē jauniešu
piesaiste kērlingam un šeit ļoti atzīstami jānovērtē Arņa Veidemaņa veiktais darbs, it īpaši
sezonas pirmajā pusē, kad viņa uzraudzībā kērlingu iepazina un trenējās 8 audzēkņi vecumā
no 11 līdz 15 gadiem. Dažādu apstākļu dēļ pēc skolēnu Ziemassvētku brīvdienām liela daļa
audzēkņu neturpināja apmācību, bet arī neskatoties uz to tika piesaistīta viena jauna
kērlingiste, kura jau šajā sezonā bija daļa no 2013. gada Latvijas junioru (sieviešu) kērlinga
čempionāta uzvarētājām. Uz doto brīdi vēl noris darbs pie kērlinga iekļaušanas pašvaldības
(Rīgas) līdzfinansēto treneru štata vietu izveidošanai, bet šī procesa virzība daudzejādā ziņā ir
atkarīga no pašvaldību vēlēšanu rezultātiem.
Kā netiešs ieguvums no Jauniešu attīstibas programmas darbības notiekti ir jāatzīmē jau
minētā Arņa Veidemaņa progress kļūstot par aktīvu jauniešu kērlinga popularizētāju un arī
treneri, kuram ir motivācija un vēlme paplašināt Latvijas jauno kērlingistu loku.
Kā viena no sezonas neveiksmēm jāmin, ka nav izdevies sasniegt programmā noteikto mērķi 2013. gada Latvijas junioru čempionātā piedalās 8 komandas (piecas puišu konkurencē un
trīs meiteņu konkurencē.
Uzsākta kērlinga attīstība Tukuma ledus hallē. Pašreizējā brīdī pozitīvais aspekts kērlingam
šajā pilsētā ir ledus halles vadības ieinteresētība, bet to vai kērlings būs Tukumā uz palikšanu
rādīs nākamā sezona, kad galvenais rādītājs būs regulāro kērlingistu skaits Tukumā un šo
kērlingistu vēlme sevi pilnveidot un iesaistīt jaunus interesentus.
LKA administratīvā darbība
Aizvadīto sezonu nevar vērtēt kā standarta, jo galvenā LKA administratīvā darbība bija
orientēta uz 2013.gada Pasaules sieviešu čempionāta organizēšanu. Sakarā ar to, ka
čempionāta organizēšanai nebija iespējams piesaistīt papildus resursus, lielāko čempionāta
organizatorisko smagumu paveica arī LKA valdes locekļi
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.
2013.gada Pasaules čempionāta organizēšanas galīgie finanšu rezultāti nav apkopoti (pašreiz
vēl notiek savstarpējo norēķinu saskaņošana starp LKA un WCF, kā arī atsevišķiem
pakalpojumu sniedzējiem), bet pašreizējās prognozes liecina, ka čempionāta organizēšana
neradīs LKA ilgtermiņa finansiālas problēmas. Nosacītais čempionāta budžeta iztrūkums
ieņēmumu sadaļā tiks segts no saņemtajām naudas balvām kērlinga attīstībai.

LKA dalība Latvijā rīkotajos turnīros:
Atbilstoši LKA valdes pieņemtajam lēmumam LKA kā galvenais organizators organizēja
sekojošus turnīrus:
- RIGA Open 2012
- Baltic cup 2013 (siev.; vīr.)
- Latvian Mixed doubles coup 2013
No šiem trīs turnīriem par sekmīgi izdevušiem jāvērtē Rīga Open 2012 un daļēji Baltic Cup
2013 sievietēm. Šajos turnīros izdevās sapulcināt atzīstamu dalībnieku (t.sk. starptautisku)
sastāvu. Diemžēl organizatorisku problēmu dēļ turnīram Latvian mixed doubles 2013
neizdevās sapulcēt starptautisku dalībnieku sastāvu, lai nodrošinātu maksimāli labu
sagatavošanos Pasaules čempionātam Latvijas jauktajam pārim.
Ar dažāda veida (inventārs, finanses) LKA atbalstu Latvijā 2012/13 sezonā notika sekojoši
turnīri:
- Ventspils kauss 2012 (organizēja – Ventspils kērlinga klubs)
- Zemgale cup 2012 (organizē Jelgavas kērlinga klubu pārstāvošā komanda „Junkers”)
- Jelgava Cup 2013 (organizēja Bruno Bārzdainis (Jelgavas kērlinga klubs))
- Amatieru līga 2012/13 (organizēja Jelgavas kērlinga klubs un SIA „Kērlinga halle”)
Pasaules čempionāts sieviešu komandām 2013.gadā Rīgā
Šis bija aizvadītās sezonas prioritārākais pasākums, kuram tika veltīti arī galvenie LKA valdes
resursi.
Vēlreiz paldies visiem Latvijas kērlingistiem, kuri palīdzēja čempionāta organizēšanā, bet jo
īpašs Organizācijas komitejas galvenajiem cilvēkiem:
- Kārlim Smilgam (organizācijas komitejas vadītājam, galvenā vadība)
- Ansim Regžam (arēnas iekārtošana, ēdināšana)
- Robertam Birzniekam (organizācijas komitejas administratīvā darbība, viesnīcas, saziņa ar
WCTV un WCF)
- Jānim Laizānam (transports, B halle)
- Dainai Krievai (mediji, reklāma, mārketings)
- Līvai Vecrinkai (ceremonijas)
- Rihardam Jeskem (VIP viesu apkalpošana)
Čempionāta norises gaita, saņemtās atsauksmes no dalībniekiem, WCF oficiālajām
amatpersonām apliecināja Latvijas kērlingistu spēju darboties pasaules līmenī. Čempionāts
kopumā izdevās ļoti labs, t.sk. kērlinga būtību daudz labāk iepazina tie Latvijas iedzīvotāji,
kuri līdz šim par kērlinga nezināja neko vai arī bija informēti ļoti vispārīgi. Čempionāta TV
reklāmas sasniegtā auditorija ir 57,2% no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas ir 1 100 000
unikāli skatītāji. LTV7 čempionāta spēles skatījās 611 000 cilvēki, jeb 30,3% Latvijas
iedzīvotāju. Skatītāko spēli LAT-CAN noskatījās vidēji 42357 cilvēki.
Īpaša pateicība Ritvaram Gulbim un Aivaram Avotiņam par spēļu komentēšanas kvalitāti, kas
nodrošināja izpratnes rašanos par kērlingu plašam skatītāju lokam.
Nākamās sezonas 2013/14 galvenās prioritātes
- LKA valdes apstiprinātās rīcības programmas līdz 2014.gada 30.jūnijam īstenošana;
- Junioru programmas 2013/14 sagatavošanu un īstenošana.

