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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2016. gada 26. februārī Nr. 1/2016-1

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

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta, Ojārs Briedis
novērotāji:Mārtiņš Trukšāns, Ainārs Gulbis, Evita Regža

sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1) Vīriešu un sieviešu izlases apstiprināšana 2016./2017. gada sezonai.
2) “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā 01.07.2016.-
30.06.2017.” nolikuma apstiprināšana.
3) Izmaiņas Latvijas jaukto pāru izlases dienas naudu apjomā.
4) 2016. gada LKA budžeta apstiprināšana.
5) Dažādi

a) Biedrības “Dienas nagla” iesniegums par uzņemšanu LKA Biedra kandidāta statusā.
b) Labojumi “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikums” pielikumā nr.3.
c) Par I.Krustas interešu konfliktu.
d) Par R.Freidensona e-pastu LKA prezidentei.

1. Vīriešu un sieviešu izlases apstiprināšana 2016./2017. gada sezonai

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu 2.1.
punktu tiesības pārstāvēt Latviju Pasaules Kērlinga federācijas (WCF) starptautiskajās sacensībās
nākamajā sezonā iegūst komanda, kas Latvijas čempionātā kērlingā izcīnījusi pirmo vietu.

2.5. punktā noteiktajā termiņā ir saņemti iesniegumu no Latvijas čempionāta vīriešiem
un sievietēm uzvarētājiem - vīriešu konkurencē komandas A41/Gulbis un sieviešu konkurencē
komandas JKK/Staša-Šaršūne, lūdzot apstiprināt komandas Latvijas izlašu statusā 2016.-2017.
gada sezonā.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas vīriešu izlasi 2016.-2017. gada sezonā šādā sastāvā: Ritvars Gulbis,

Normunds Šaršūns, Aivars Avotiņš, Artūrs Gerhards, Raivis Bušmanis. Komandas treneris
Roberts Krusts.



2. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi 2016.-2017. gada sezonā šādā sastāvā: Iveta Staša-
Šaršūne, Ieva Krusta, Zanda Bikše, Dace Munča, Evelīna Barone.

2. “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai
periodā 01.07.2016.-30.06.2017.” nolikuma apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir nepieciešams izsludināt “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA
Biedru sacensību organizēšanai periodā 01.07.2016.-30.06.2017.” nolikumu, lai LKA Biedri un
Biedru kandidāti paspētu savlaicīgi pieteikties finansējuma saņemšanai.

2015.-2016. gada sezonā kopējais atvēlētais finansējums bija 3’000 EUR, kuram tika
pieteikti pieci turnīri.

A.Zentelis aicina 2016.-2017. gada sezonā saglabāt esošo finansējumu 3’000 EUR
apmērā, nosakot, ka vienām sacensībām piešķiramais finansējums ir ne vairāk kā 600 EUR un
finansējums ir izlietojams vienīgi sporta bāzes nomai.

LKA valde diskutē un vienojas šo jautājumu skatīt kontekstā ar darba kārtības 4. punktu
“2016. gada LKA budžeta apstiprināšana”.

3. Izmaiņas Latvijas jaukto pāru izlases dienas naudu apjomā

A.Zentelis informē, ka 2015. gada 12. decembra valdes sēdes Nr. 1/2015-11 tika
apstiprināts “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikums 2016. gadam”, kurā jaukto pāru izlasei tika
apstiprinātas dienas naudas 50% no MK noteikumos noteiktā maksimālā apmēra.

Ņemot vērā to, ka jaukto pāru disciplīna ir kļuvusi par olimpisko un izlasei līdz ar to ir
prioritārais statuss, A.Zentelis aicina veikt labojumus “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumā
2016. gadam”, nosakot jaukto pāru izlasei dienas naudas finansējumu līdzvērtīgu vīriešu un
sieviešu izlasei - 75% no MK noteikumos noteiktā maksimāla apmēra.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt labojumus “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumā 2016. gadam”,

nosakot jaukto pāru izlasei dienas naudas finansējumu 75% no MK noteikumos noteiktā
maksimāla apmēra.

4. 2016. gada LKA budžeta apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka valdes locekļiem e-pastā ir nosūtīts 2015. gada finanšu pārskats
un 2016. gada ieņēmumu-izdevumu budžeta projekts.

Notiek diskusija. LKA valde vienojas atbalstīt 2015./2016. gada sezonas Latvijas
čempionāta vīriešiem un sievietēm 3. vietu ieguvējus 1500 EUR apmērā katru komandu.

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



un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt 2016. gada budžetu.
2. Apstiprināt “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai

periodā 01.07.2016.-30.06.2017.” nolikumu.

5. Dažādi
a) Biedrības “Dienas nagla” iesniegums par uzņemšanu LKA Biedra kandidāta statusā

A.Zentelis informē, ka no biedrības “Dienas nagla”, reģ.nr. 40008217914, ir saņemts
iesniegums ar lūgumu izskatīt iespēju kļūt par LKA biedru. Iesniegumam pievienota biedrības
reģistrācijas apliecības kopija, biedrības statūtu kopija un UR lēmuma par sabiedriskā labuma
organizācijas statusa piešķiršanu kopija.

Saskaņā ar LKA statūtu 4.1. punktu par LKA biedra kandidātu un biedru var kļūt juridiska
persona, kuras darbība ir saistīta ar kērlingu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
4.3. punkts nosaka, ka lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu LKA vai biedra statusa
piešķiršanu biedra kandidātam pieņem valde. 4.2. punkts paredz, ka vispirms biedrs tiek
uzņemts LKA kā biedra kandidāts.

Biedrība “Dienas nagla” kopš 2015. gada 21. janvāra Daugavpilī rīko regulārus kērlinga
treniņus un popularizē kērlingu Daugavpilī. Tās darbība atbilst LKA mērķiem un uzdevumiem,
tāpēc A.Zentelis aicina apstiprināt biedrību “Dienas nagla” par LKA biedra kandidātu.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt biedrību “Dienas nagla”, reģ.nr. 40008217914, par LKA biedra

kandidātu.

b) Labojumi “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikums” pielikumā nr.3

A.Zentelis informē, ka Latvijas jaukto pāru čempionāta laikā ir pamanīta kļūda “Latvijas
čempionāta kērlingā komandām nolikums” pielikumā nr.3, kur PLAY-OFF (6 komandām) izspēles
kārtībā ceturdaļfinālā divas reizes minēts pāris A2-B3, bet nav minēts pāris B2-A3, līdz ar to nav
iespējams pretinieku pusfinālā komandām A1 un B1.

2016. gada 23. februārī sazinoties ar WCF sacensību un attīstības direktoru Keith
Wendorf, no WCF puses pusfinālā tika ieteikts likt pārus no dažādām grupām, bet, ja tas nav
iespējams (pusfinālā iekļūst trīs komandas no vienas grupas), tad vienā pārī likt vairāk
pārstāvētās grupas 1. un 3. komandu, savukārt otrā pārī 2. komandu un pretējās grupas 1.
komandu.

Ņemot vērā minētos faktus, A.Zentelis aicina apstiprināt izmaiņas “Latvijas čempionātu
kērlingā komandām nolikums” pielikumā nr.3 atbilstoši WCF rekomendācijām.

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



un pieņem lēmumu:
1. Veikt izmaiņas “Latvijas čempionāta kērlingā komandām nolikuma” pielikumā

nr.3 sadaļā “PLAY-OFF (6 komandām)”, precizējot ceturtdaļfinālu un pusfinālu
pārus.

c) Par I.Krustas interešu konfliktu

I.Krusta norāda, ka viņa ir iekļauta Latvijas sieviešu izlases sastāvā, tādēļ var rasties
interešu konflikts, ja viņa turpinās darboties kā atbildīgā par izlasēm.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Ievu Štaueri kā atbildīgo par izlasēm līdz brīdim, kad Ieva Krusta vairs

nebūs Latvijas sieviešu izlases sastāvā.

d) Par R.Freidensona e-pastu LKA prezidentei

I.Štauere informē, ka R.Freidensons viņai 22.02.2016. adresējis e-pastu, norādot uz
nepilnībām Latvijas jaukto pāru čempionāta organizēšanā.

LKA valde diskutē un vienojas:

1) 2016. gadā vasarā ar klubiem saskaņot kritērijus pēc kuriem teik veidoti izspēļu
kalendāri un nosūtīt saskaņošanai klubu pārstāvjiem,

2) veikt nepieciešamos labojumus Latvijas čempionātu nolikumā, dodot iespēju
komandām pamatotu iebildumu gadījumā septiņu dienu laikā no spēļu kalendāra
izsludināšanas brīža iesūtīt savus priekšlikumus kalendāra uzlabošanai,

3) veikt neizsēto komandu izlozi Latvijas čempionātos.

Citu izskatāmo jautājumu nav.

Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Štauere

Valdes locekļi Artis Zentelis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis


