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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2016. gada 21. decembrī Nr. 1/2016-10

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Palma
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji: Ansis Regža, Roberts Krusts, Aivars Avotiņš, Madara Bremane, Andris

Bremanis jun., Santa Blumberga, Ritvars Gulbis

sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:30

Darba kārtība:
1. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai Pasaules čempionātā.
2. LKA finanšu gada (01.01.2015.-31.12.2015.) pārskata apstiprināšana.
3. Informācija no 12.12.2016. Latvijas Komandu Sporta Spēļu asociācijas valdes sēdes.
4. Par uzrādītajiem rezultātiem Eiropas kērlinga čempionātā vīriešiem un sievietēm,
plānotajiem rezultātiem Pasaules junioru kērlinga čempionātā un Pasaules jaukto pāru
kērlinga čempionātā.
5. Par izlašu komandu ledus treniņu un individuālo abonementu lietderīgu izmantošanu.
6. Dažādi:
a) Par Latvijas čempionātu organizācijas komiteju.
b) Par Baltijas junioru kērlinga čempionāta Latvijas atlases sacensību rīkošanu.
c) Par Latvijas jaukto pāru izlases dalību turnīrā Ungārijā.
d) Par skolēnu kērlinga nometnes rīkošanu.

1. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai Pasaules čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas jaukto pāru čempionāta 2016. gada
čempionāta uzvarētāju “TKK/S.Blumberga A.Bremanis” iesniegums ar lūgumu apstiprināt
Latvijas jaukto pāru izlasi dalībai 2017. gada Pasaules jaukto pāru čempionātā.

Uz jautājumu par plānoto sagatavošanās posmu un mērķiem čempionātā A.Bremanis un
S.Blumberga norāda, ka konkrēts plāns vēl nav, jo tikko ir piesaistīts treneris Ritvars Gulbis ar
kuru viss vēl ir jāsaskaņo. Plānots, ka pēc Pasaules junioru kērlinga B grupas čempionātā janvārī
jauktais pāris trenēsies vai aizvadīs treniņspēles 2 reizes nedēļā. A.Bremanis norāda, ka optimālā
snieguma gadījumā mērķis ir cīnīties par vietu pusfinālā.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;



un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto pāru izlasi dalībai 2017. gada Pasaules jaukto pāru

čempionātā šādā sastāvā: Santa Blumberga, Andris Bremanis jun., treneris Ritvars Gulbis.

2. LKA finanšu gada (01.01.2015.-31.12.2015.) pārskata apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka 01.12.2016. Valsts Ieņēmumu Dienesta vēstulē nr.30.6-8.2/98 ir
izteikts brīdinājums LKA par finanšu pārskata neiesniegšanu par 2015. kalendāro gadu. Lai
izvairītos no turpmākajiem strīdiem un draudiem zaudēt sabiedriskā labuma organizācijas
statusu, ir sagatavots pārskats, ko ir nepieciešams apstiprināt.

Valde balso: PAR – 5; PRET – 0; ATTURAS – 0;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2015. gada 31. decembri ir 74 774EUR;
- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.;
- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.;
- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.01.2015. līdz 31.12.2015.
2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu

kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.
3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK

noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās
vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

3. Informācija no 12.12.2016.
Latvijas Komandu Sporta Spēļu asociācijas valdes sēdes

A.Zentelis informē, ka 2016. gada 12. decembrī notika Latvijas Komandu Sporta Spēļu
asociācijas (LKSSA) valdes sēde, uz kuru tika uzaicināts arī LKA pārstāvis, lai paustu savu viedokli
par jaukto pāru kērlinga disciplīnas iekļaušanu kritēriju nosacījumos finansējuma saņemšanai.

LKSSA valde ir sagatavojusi savus priekšlikumus un nosūtījusi Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) Sporta departamentam. Tā kā turpinās diskusijas par pielietotajiem kritērijiem
finansējuma saņemšanai komandu sporta spēļu federācijām, pašlaik joprojām nav skaidrs IZM
finansējuma apmērs katrai no federācijām 2017. gadā.

4. Par uzrādītajiem rezultātiem Eiropas kērlinga čempionātā vīriešiem un
sievietēm, plānotajiem rezultātiem Pasaules junioru kērlinga čempionātā

un Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā

A.Zentelis izsaka pateicību Latvijas vīriešu un sieviešu izlašu dalībniekiem un aicina
komandu pārstāvjus paust viedokli par parādīto sniegumu Eiropas čempionātā Skotijā.

A.Avotiņš norāda, ka vīriešu izlasei izdevās iekļūs B grupas izslēgšanas spēlēs, bet



ceturtdaļfinālā piedzīvots zaudējums Slovākijai, kura pēc tam uzvarēja arī pusfinālā un
nodrošināja vietu arī A grupā.

I.Krusta norāda, ka komandas minimālais mērķis bija saglabāt vietu B grupā, bet līdz pat
pēdējam brīdim bija iespējas tikt uz pārspēlēm un iekļūt izslēgšanas spēlēs. Prieks, ka visās
spēlēs, izņemot spēli pret Ungāriju, bija līdzīga cīņa ar iespēju uzvarēt. Nedaudz patraucēja
komandas skipa S.Blumbergas trauma, kā arī tas, ka ne visi komandas locekļi plānotajā apjomā
veica sagatavošanās posmu.

Notiek diskusija par izlašu sniegumu Eiropas čempionātā un iespējām sasniegt labāku
rezultātu nākamajos gados.

A.Zentelis aicina junioru izlašu pārstāvjus izteikties, kādi ir viņu mērķi janvārī gaidāmajā
Pasaules junioru B grupas čempionātā.

M.Bremane kā mērķi min iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
A.Bremanis un R.Vaivods norāda, ka pamatmērķis ir iekļūšana ceturtdaļfinālā, bet tālākie

panākumi atkarīgi arī no pretiniekiem.
A.Zentelis aicina jaukto pāru izlases dalībniekus izteikties par saviem mērķiem aprīlī

gaidāmajā Pasaules jaukto pāru čempionātā.
S.Blumberga atzīst, ka vēl nav nosprausts konkrēts mērķis.
A.Bremanis min, ka, nospēlējot optimālā līmenī, Latvijai ir iespējas iekļūt Pasaules

čempionāta spēcīgāko četriniekā.

5. Par izlašu komandu ledus treniņu un individuālo abonementu lietderīgu
izmantošanu

A.Zentelis aicina visus valdes sēdes dalībniekus iesaistīties diskusijā par izlasēm atvēlēto
līdzekļu lietderīgāku izmantošanu.

Notiek diskusija.
LKA valde apņemas ņemt vērā diskusijas laikā ieteiktās rekomendācijas.

6. Dažādi
a) Par Latvijas čempionātu organizācijas komiteju

A.Zentelis informē, ka LKA biedriem un biedra kandidātiem 6. decembrī tika nosūtīts e-
pasts ar lūgumu izvirzīt savus kandidātus LČ organizācijas komitejas locekļu amatam 2016./2017.
gada sezonā. Diemžēl līdz 16. decembrim neviens pieteikums nav saņemts. Līdz ar to, ja vien LKA
valde nelemj citādāk, Latvijas čempionātu organizācijas komiteja paliek iepriekšējā sastāvā -
Artis Zentelis un Raimonds Vaivods.

Valde nelemj par citu Latvijas čempionāta organizācijas komitejas locekļu apstiprināšanu.

b) Par Baltijas junioru kērlinga čempionāta Latvijas atlases sacensību rīkošanu

A.Zentelis norāda, ka 2017. gada aprīlī paredzēts Baltijas junioru kērlinga čempionāts,
kurā iepriekš varēja piedalīties faktiski visas Latvijas junioru komandas. Ņemot vērā, ka pēdējā
gada laikā junioru skaits ir audzis, A.Zentelis piedāvā pirms tam rīkot atlases priekšsacīkstes,



kurās piedalītos visas junioru komandas, noskaidrojot tās komandas, kas izcīnīs tiesības startēt
Baltijas čempionātā.

Valde konceptuāli atbalsta šādu kārtību un uzdod A.Zentelim precizēt provizorisko
dalībnieku skaitu un izspēles kārtību gan atlases sacensībām, gan Baltijas junioru čempionātam,
lai varētu lemt par atlases turnīra rīkošanu.

c) Par Latvijas jaukto pāru izlases dalību turnīrā Ungārijā

A.Regža izsaka nožēlu, ka LKA nav pieteikusi Latvijas jaukto pāru izlasi nevienam Kērlinga
čempionu tūres (CCT) posmam, jo tikai, startējot šāda līmeņa sacensībās, izlase reāli saprastu
par kādu līmeni ir runa.

A.Regža norāda, ka pārim D.Regža A.Regža ir apstiprināta vieta 2017. gada 15.-19. martā
notiekošajā jaukto pāru turnīrā CCT Westbay Ltd Hungarian Mixed Doubles Curling Cup
Budapeštā, Ungārijā. Pāris būtu gatavs atsaukt savu dalību un mēģināt vienoties ar
organizatoriem, ka šī vieta tiek atvēlēta Latvijas jauktā pāra izlasei, ja vien izlase vēlētos
piedalīties šajā turnīrā.

S.Blumberga un A.Bremanis izsaka pateicību par piedāvājumu un norāda, ka apsvērs
šādu iespēju.

d) Par skolēnu kērlinga nometnes rīkošanu

A.Regža izklāsta ideju par vienu nedēļu ilgas bērnu nometnes organizēšanu Kērlinga
hallē 2017. gada pavasara skolēnu brīvdienu laikā. Plānots, ka nometne tiks finansēta par vecāku
līdzekļiem. Plānots, ka nometnē piedalītos 8 vai 16 bērni un dalības maksa vienam bērnam būtu
125 EUR. A.Regža interesējas, vai LKA piekristu finansēt neaizpildītās vietas, ja tiktu
nokomplektētas nepilnas grupas.

LKA valde izsaka atbalstu idejai par bērnu nometnes organizēšanu, bet lūdz iesniegt
rakstiski plašāku informāciju par nometni, lai varētu pieņemt lēmumu par finansiālo atbalstu.

I.Krusta intersesējas, vai nometnes organizatori ir izskatījuši iespēju piesaistīt arī Rīgas
domes finansējumu.

A.Regža norāda, ka pašlaik šāda iespēja nav izskatīta.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:00

valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Palma

Valdes locekļi Artis Zentelis



Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis


