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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2014. gada 16. janvāris Nr. 1/2014-1

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

Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ieva Krusta, Raimonds Vaivods, Roberts Birznieks
LKA ģenerālsekretārs: Roberts Birznieks
novērotāji: Pēteris Šveisbergs, Arnis Veidemanis

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē: Roberts Birznieks

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1) Latvijas nacionālās senioru izlases apstiprināšana dalībai 2014. gada Pasaules
Senioru Kērlinga Čempionātā
2) Latvijas nacionālās sieviešu izlases apstiprināšana dalībai 2014. gada Pasaules
Sieviešu Kērlinga Čempionātā
3) Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu
4) Junioru attīstības programmas 2014. gadam apstiprināšana
5) Dažādi

1. Latvijas senioru (vīriešu) izlases sastāva apstiprināšana dalībai 2014. gada
Pasaules Senioru Kērlinga Čempionātā

R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no 2013. gada Latvijas
senioru kērlinga čempionāta uzvarētājiem JKK/Šveisbergs par vēlmi izmantot izcīnītās tiesības
piedalīties 2014. gada Pasaules senioru kērlinga čempionātā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru (vīriešu) kērlinga izlasi 2013./2014. gada sezonai sekojošā

sastāvā – Pēteris Šveisbergs, Jānis Rēdlihs, Ivars Černajs, Aivars Purmalis, Aivars Gulbis,
treneris – Arnis Veidemanis.

2. Iekļaut izlašu sadarbības līgumā atrunu kas nosaka, ka ceļa un uzturēšanās izdevumus,
kas ir saistīti ar komandas trenera dalību Pasaules Senioru Čempionātā, LKA nesedz.

3. Uzdot R.Birzniekam noslēgt sadarbības līgumu ar izlasi līdz 10.02.2014.



2. Latvijas sieviešu izlases sastāva apstiprināšana dalībai 2014. gada Pasaules
Kērlinga Čempionātā

R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no komandas
NICOLL/Regža par vēlmi izmantot izcīnītās tiesības piedalīties 2014. gada Pasaules kērlinga
čempionātā.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu kērlinga izlasi dalībai 2014. gada Pasaules Kērlinga

Čempionātā – Evita Regža, Dace Regža, Ieva Bērziņa, Žaklīna Litauniece, Iluta Linde,
treneris – Ansis Regža.

2. Uzdot R.Birzniekam noslēgt sadarbības līgumu ar izlasi līdz 05.02.2014.

3. Par Ministru Kabineta piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai
izlietojumu

R.Birznieks informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 16. decembra Nr. 635
„Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” 1.105. apakšpunktu, par
Latvijas sieviešu izlases dalību Pasaules čempionāta finālturnīrā un tās izcīnīto 12. vietu
kopvērtējumā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija piešķir LKA valsts budžeta
līdzekļus 24 429 LVL (pēc LB valūtas kursa – 34 759 EUR) apmērā kērlinga attīstībai. Minētie
valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga attīstībai.
R.Birznieks kā prioritatīvi atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2014. gadā
piedāvā izvirzīt trīs pamata nostādnes:

1. Kērlinga popularizācija pasākumi
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga attīstība

R.Vaivods rosina papildināt pamata nostādnes ar vēl diviem punktiem -
4. Kērlinga materiāli tehniskās bāzes attīstība
5. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1) Kā prioratīvi atbalstāmos virzienos no IZM naudas balvas līdzekļiem 2014. gadā

noteikt –
1. Kērlinga popularizācija pasākumi
2. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos
3. Junioru kērlinga attīstība
4. Kērlinga materiāli tehniskās bāzes attīstība
5. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana

2) Uzdot R. Birzniekam sagatavot iesniegšanai IZM aktivitāšu izdevumu tāmi atbilstoši
LKA valdes noteiktajiem atbalstāmajiem virzieniem.



4. Junioru attīstības programmas 2014. gadam apstiprināšana

R.Vaivods iepazīstina LKA valdi un novērotājus ar Junioru attīstības programmu 2014.
gadam (Pielikums Nr. 1), kā arī informē klātesošos pat to, ka kopējās Junioru attīstības
programmas 2014. gadam izmaksas (LKA līdzfinansējums apakšprogrammu ietvaros) ir
paredzamas apjomā līdz 12 000 EUR. Šo attīstības programmu ir paredzēts finansēt no IZM
piešķirtās naudas balvas kērlinga attīstībai, kā arī no Pasaules kērlinga federācijas attīstibas
programmas (DAP) līdzekļiem. R.Vaivods ierosina LKA valdei apstiprināt Junioru attīstības
programmu 2014. gadam un kā atbildīgos par tās īstenošanu noteikt LKA ģenerālsekretāru un
valdes locekli R.Vaivodu.
Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Junioru attīstības programmu 2014. gadam (Pielikums Nr.1).
2. Kā atbildīgās personas par Junioru attīstības programmas 2014. gadam noteikt LKA

ģenerālsekretāru un valdes locekli R.Vaivodu

5. Dažādi
U.Mucinieks informē LKA valdi, ka sadaļā Dažādi nav iesniegti papildus dienas kārtībā

iekļaujami jautājumi.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 19:30 valdes sēde tiek
paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Uldis Mucinieks

Valdes locekļi Artis Zentelis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Roberts Birznieks

Protokolēja Roberts Birznieks



Pielikums Nr. 1
2014. gada 16.decembra

Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdes protokolam Nr. 1/2014-1

Junioru attīstības programma 2014.gadam

Attīstības programmas mērķi:
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu kērlingā
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu Latvijas junioru čempionātā un citos

Latvijas un starptautiskos turnīros (Latvijas čempionāti, Amatieru līga, Tallin
Junior Cup, u.c.)

 Palielināt jauniešu (junioru) konkurētspēju
 Papildināt jauniešu (junioru) informētību par kērlingu

1) Jauniešu treniņu grupas izveidošana Rīgas kērlinga hallē
Programmas aktivitāte paredz piesaistīt junioru vecuma jauniešus (skolniekus)
vecumā no 8 līdz 18 gadiem, kuri nav piedalījušies līdzšinējos Latvijas
čempionātos un starptautiskās sacensībās. Aktivitātes ietvaros 1 reizi nedēļā,
noteiktā laikā, tiks organizēta treniņu grupa pieredzējušu instruktoru vadībā.
Izmaksas par ledus īri un instruktora pakalpojumiem 80% apmērā sedz LKA,
savukārt 20% no ledus īres izmaksām sedz treniņu grupas dalībnieki.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods

2) Skolu sacensību rīkošana pilsētās, kurās notiek regulāras kērlinga aktivitātes
Programmas aktivitāte paredz skolu savstarpējo sacensību (pilsētas skolu
čempionāts) rīkošanu pilsētās, kurās notiek regulāras kērlinga aktivitātes – Rīga,
Ventspils vai Tukums. Dalībnieku vecums no 11 līdz 18 gadiem ar vai bez
pieredzes kērlingā. Prioritāte šādu sacensību rīkošanai tiks dota reģionālajām
pilsētām – Ventspilij un Tukumam - un sacensības tiek plānotas rīkot ciešā
sadarbībā ar attiecīgā reģiona kērlinga klubiem. Rīkojot sacensības, LKA
nodrošinās ledus īres maksas segšanu pilnā apmērā, kā arī nepieciešamo
organizatorisko atbalstu sacensību rīkošanā un tiesāšanā. Aktivitāti paredzēts
realizēt laika periodā: 2014.gada septembris līdz decembris.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA Ģenerālsekretārs



3) Amatieru līga
LKA nodrošina līdzfinansējumu jauniešu (dz. pēc 1994. gada) dalībai Latvijas
Amatieru Līgā 50% apmērā no noteiktās dalības maksas.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA Ģenerālsekretārs

4) Treniņnometne Latvijas junioru čempionāta dalībniekiem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu Latvijas junioru čempionāta dalībnieku 3 –
4 dienu treniņnometnei Rīgā, pieredzējuša trenera uzraudzībā. Aktivitātei var
pieteikties potenciālie 2014. gada Latvijas junioru čempionātu komandu
dalībnieki. Plānotais treniņnometnes norises laiks: 2014.gada marts - aprīlis.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods

5) Latvijas junioru izlašu dalība starptautiskā junioru treniņnometnē
Programmas aktivitāte ietver Latvijas junioru izlašu dalībnieku dalību vienā
Pasaules Kērlinga Federācijas vai citas kērlinga organizācijas rīkotajā junioru
treniņnometnē. Priekšlikumu dalībai konkrētā treniņnometnē sagatavo attiecīgās
junioru izlases treneris un iesniedz apstiprināšanai LKA valdē. LKA sedz nometnes
dalībnieku dalības maksu un transporta izdevumus.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods

6) Jauniešu (junioru) vecuma spēlētāju dalība Latvijas čempionātos pieaugušo
konkurencē
Programmas aktivitāte ietver atbalstu jauniešu (junioru) vecuma spēlētājiem (līdz
21 gadam) dalībai Latvijas čempionātos pieaugušo konkurencē (Latvijas
čempionāts vīriešu un sieviešu konkurencē, Latvijas čempionāts jauktajiem
pāriem, Latvijas čempionāts jauktajām komandām). Atlaide tiek piešķirta
komandām, kuru pieteiktajā sastāvā ir 2 (ja pieteikti 4 spēlētāji) vai 3 (ja pieteikti
5 vai 6 spēlētāji) junioru vecumam atbilstoši spēlētāji. Latvijas čempionātā
jauktajiem pāriem sastāvā abiem spēlētājiem ir jābūt jauniešu (junioru) vecumā.
Lai pretendētu uz līdzfinansējumu tiek noteikts, ka (jauniešiem) junioriem ir
jāaizvada vismaz 50% komandas spēļu noteiktajā čempionātā. LKA nodrošina
līdzfinansējumu 50% apmērā no noteiktās komandas dalības maksas.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods



7) Latvijas pieaugušo izlašu dalībnieku iesaiste Latvijas junioru izlašu treniņu
procesā
Junioru izlašu treniņu procesa laikā izlašu treneri aicinās piedalīties atsevišķos
treniņos vai vadīt treniņu procesu dažādiem Latvijas pieaugušo izlašu
spēlētājiem, veicinot gan junioru spēlētāju zināšanu kāpumu, gan arī ciešākas
saiknes veidošanu starp pieaugušo un junioru izlašu spēlētājiem.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods

Junioru programmas aktivitātes tiks īstenotas, izmantojot Pasaules Kērlinga Federācijas
un LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtos līdzekļus kērlinga attīstībai.


