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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2013. gada 18. jūlijs Nr. 1/2013-5

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

Sēdē piedalās:
LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Roberts Birznieks, Ieva Krusta, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods
novērotāji: Sabīne Jeske, Rihards Jeske, Roberts Krusts

protokolē: Roberts Birznieks

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1. Latvijas nacionālās jaukto komandu (mix) kērlinga izlases sastāva apstiprināšana

2. 2013./2014. gada Latvijas Kērlinga čempionāta organizatoriskās komitejas izveide

3. Dažādi

a. Nacionālo izlašu trenera atlases atskaite

b. LKA dalība Eiropas Savienības finansētā projektā

c. Komandas JKK/Šveisbergs iesniegums par finansiālu atbalstu dalībai European Seniors

2013 turnīrā

1. Latvijas nacionālās jaukto komandu (mix) izlases sastāva apstiprināšana

R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no 2013. gada Latvijas jaukto
komandu kērlinga čempionāta uzvarētājiem komandas RKK/Veidemanis par vēlmi izmantot izcīnītās
tiesības piedalīties 2013. gada Eiropas Jaukto Komandu Kērlinga Čempionātā.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;
un pieņem lēmumu:
1) Apstiprināt Latvijas jaukto komandu izlases sastāvu 2013./2014. gada sezonai sekojošā sastāvā

– Arnis Veidemanis (skips), Iluta Linde, Rihards Jeske, Sabīne Jeske.
2) Uzdot R. Birzniekam noslēgt sadarbības līgumu ar izlasi līdz 9.08.2013.



2. 2013./2014. gada sezonas Latvijas kērlinga čempionāta organizatoriskās komitejas
izveide

R.Birznieks informē LKA valdi par nepieciešamību ievēlēt Latvijas kērlinga čempionāta
organizatorisko komiteju. R. Birznieks par LČ OK locekļiem izvirza Raimondu Vaivodu, Arti Zenteli
un kā LČ OK vadītāju Robertu Birznieku.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1) Apstiprināt LČ organizācijas komiteju šādā sastāvā:

a. Roberts Birznieks /LČ OK vadītājs/
b. Raimonds Vaivods /LČ OK loceklis/
c. Artis Zentelis /LČ OK loceklis/

3. Dažādi
a. Nacionālo izlašu trenera atlases atskaite

R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka Nacionālā trenera atlases pēdējā kārtā piedalījās trīs treneri
– Urs Oehninger, Bjorn Schroder un Karri Willms. Šiem trīs kandidātiem ir izvirzītas sekojošas prasības:

1) Divu nedēļas garu treniņnometņu aizvadīšana Rīgā darbam ar nacionālajām izlasēm

2) 3 – 4 starptautisku (Curling Champions Tour vai Scottish Curling Tour posmi) kērlinga turnīru,
kuros pieteiktas Latvijas nacionālās izlases, apmeklēšana

3) Pilna laika dalība kā National Coach Eiropas Kērlinga Čempionātā un Olimpisko Spēļu
Kvalifikācijas Turnīrā (European Curling Championship un Olympic Qualification Event)

Ar trīs kandidātiem ir veiktas apspriedes un diskusijas par budžeta un kalendāra iespējamiem
variantiem, kuru rezultātā uzņemties Latvijas nacionālo izlašu trenera lomu, tādā apjomā kā to prasa LKA,
izteica tikai Karri Willms. Urs Oehninger un Bjorn Scroder nespēja apvienot Nacionālo izlašu trenera pozīciju
ar citiem saviem pienākumiem.

Ņemot vērā Karri Willms pieredzi un atbilstību LKA sākotnēji izvirzītajām prasībām R.Birznieks
ierosina LKA valdei par Latvijas nacionālo izlašu galveno treneri noteikt Karri Willms.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1) Apstiprināt Karri Willms kā Latvijas nacionālo kērlinga izlašu treneri līdz 2013. gada 31.

decembrim.
2) Uzdot R.Birzniekam un I.Krustai noslēgt attiecības regulējošu līgumu ar Karri Willms līdz 2013.

gada 31. augustam



b.  LKA dalība Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā

R.Vaivods un R.Birznieks informē LKA valdi par to, ka ir saņemts priekšlikums no Rumānijas Kērlinga
Federācijas par iespēju piedalīties Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā par jauniešu sporta attīstību un
izpēti. Projekta realizācijai ir iesaistītas kopumā 5 austrumeiropas kērlinga asociācijas, kuras katra organizēs
vienu treniņnometni savā mājas valstī un nodrošinās vismaz 5 spēlētāju dalību kādā no partneru
organizētajiem pasākumiem. Projekta ietvaros pirmajā kārtā tiktu organizēta jauniešu nometne ar
apmēram 20 – 25 dalibniekiem Kērlinga Hallē, bet projekta otrās kārtas ietvaros tiktu īstenota 5 jauniešu un
2 treneru dalība kādā no partneru organizētajiem pasākumiem. Ir izstrādātā provizoriska izmaksu tāme par
kopējo summu 11’000 LVL no kuriem pēc konkursa nolikuma Eiropas Savienība līdzfinansē 80 %, atlikušos
20% jāfinansē no pašu līdzekļiem. Projekta īstenošanas termiņš – no 2014. gada janvāra līdz 2015. gada
aprīlim.

Sākotnēji lai LKA pieteiktu dalību konkursā ir nepieciešams valdes locekļu parakstīts apstiprinājums,
kuru ES kā daļu no kopējā projekta pieteikuma iesniegs Rumānijas Kērlinga Federācija. Šis pieteikums nav
saistošs pasākuma budžeta un formāta izpratnē, tas tikai apstiprinātu LKA vēlmi piedalīties projektā.

R.Birznieks un R.Vaivods rekomendē LKA valdei atbalstīt dalību šādā ES līdzfinansētā projektā, jo šis ir
ļoti vērtīgs papildus stimulācijas veids junioru kērlinga izaugsmei Latvijā un konkurences celtspējai
starptautiskā līmenī.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1) Apstiprināt LKA pieteikumu dalībai ES līdzfinansētajā projektā.
2) Uzdot R.Birzniekam un R.Vaivodam veikt nepieciešamās darbības LKA pieteikšanai dalībai ES

līdzfinansētajā projektā.

c. Komandas JKK/Šveisbergs iesniegums par finansiālu atbalstu dalībai

European Seniors 2013 turnīrā

I.Krusta informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums no komandas JKK/Šveisbergs, kuri
iepriekšējās trīs sezonas ir pārstāvējuši Latviju Pasaules senioru kērlinga čempionātā par lūgumu finansiāli
atbalstīt komandas dalību starptautiskajā kērlinga turnīrā Europan Seniors Curling 2013.

Ņemot vērā to, ka komandas kā Latvijas Nacionālās Senioru izlases statuss, kas ļauj pretendēt uz
LKA finasiālu atbalstu ir beidzies līdz ar 2012./2013.gada kērlinga sezonas noslēgšanos un tiesības pārstāvēt
Latviju un iegūt Senioru izlases statusu 2013./2014. gada sezonā senioru komandām, tai skaitā Jūsu
komandai,  būs iespēja tikai 2013.gada decembrī Latvijas senioru čempionātā I.Krusta iesaka
līdzfinansējumu komandas JKK/Šveisbergs dalībai European Seniors Curling 2013 turnīrā atteikt.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:



1) Atteikt komandas JKK/Šveisbergs lūgumam pēc līdzfinansējuma dalībai European Seniors
Curling 2013 turnīrā.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst.18:55 valdes sēde tiek paziņota
par slēgtu.

Sēdi vadīja Uldis Mucinieks

Valdes locekļi Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Artis Zentelis

Roberts Birznieks

Protokolēja Roberts Birznieks




