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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2020. gada 27. janvāris Nr. 1/2020-1

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

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis, Aivars Avotiņš
novērotāji: ---

sēdes vadītājs: Raimonds Vaivods
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:30

Darba kārtība:
1. Par Ministru Kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu.
2. Par “Junioru attīstības programmu 2020. gadam”.
3. Par “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2020. gadam”.
4. Par ikgadējo LKA biedru sapulci.
5. Dažādi.
a) Par vīriešu komandas “JKK/Rudzītis” pārstāvja J.Rudzīša iesniegumu.
b) Par I.Krustas un I.Stašas-Šaršūnes ieniegumu.
c) Par Latvijas ratiņkērlinga izlases sastāva apstiprināšanu 2020. gada Pasaules

ratiņkērlinga čempionātā.

1. Par Ministru Kabineta naudas balvas kērlinga attīstībai izlietojumu

A.Zentelis informē, ka, pamatojoties uz Ministru Kabineta 2019. gada 16. decembra
rīkojumu “Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā” 1.225.apakšpunktu
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) piešķīrusi LKA valsts budžeta līdzekļus 21’206 eiro apmērā
par sieviešu nacionālās izlases dalību Eiropas čempionātā izcīnīto piekto vietu un dalību pasaules
čempionāta finālturnīrā. Minētie valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti izlietošanai vienīgi kērlinga
attīstībai.

Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu ar IZM, līdz 2020. gada 31. janvārim ir jāiesniedz
valdes sēdes, kurā ir lemts par paredzētās naudas balvas izlietojumu, protokola izraksts un tāme
par sporta veida attīstībai un jauno sportistu sagatavošanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu
izlietojumu.

A.Zentelis kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2020. gadā
piedāvā izvirzīt:

1. Junioru kērlinga attīstība (t.sk. junioru komandu treneru finansēšana).
2. Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.
3. Kērlinga popularizācijas pasākumi.



4. Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Kā prioritāri atbalstāmos virzienus no IZM naudas balvas līdzekļiem 2020. gadā noteikt:

1) Junioru kērlinga attīstība (t.sk. junioru komandu treneru finansēšana).
2) Kērlinga treneru kvalifikācijas celšana.
3) Kērlinga popularizācijas pasākumi.
4) Kērlinga attīstība Latvijas reģionos.

2. Par “Junioru attīstības programmu 2020. gadam”

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “Junioru attīstības programma 2020. gadam”, kas ir
nosūtīta LKA valdei.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programmu 2020. gadam” (Pielikums nr.1).

3. Par “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2020. gadam”

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma
2020. gadam”, kas ir nosūtīta LKA valdei.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2020. gadam” (Pielikums

nr.2).

4. Par ikgadējo LKA biedru sapulci

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA Statūtu 7.3. punktu kārtējā biedru sapulce tiek
sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 15. martam, tādēļ ir jāvienojas par LKA biedru
sapulces norises laiku.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Noteikt, ka kārtējā LKA Biedru sapulce tiks sasaukta 2020. gada 13. martā pulksten



18:30. Sapulces norises vieta un darba kārtība tiks precizēta un nosūtīta visiem LKA biedriem.

5. Dažādi

a) Par vīriešu komandas “JKK/Rudzītis” pārstāvja J.Rudzīša iesniegumu

A.Zentelis informē, ka ir saņemts vīriešu komandas “JKK/Rudzītis” pārstāvja Jāņa Rudzīša
iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt komandas dalībnieka Aleksandra Baranovska treniņu un
sacensību izdevumus, pamatojoties uz “Junioru attīstības programmas” 11. punktu.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finansējumu līdz 150 EUR apmērā, lai segtu Aleksandra Baranovska dalību

turnīrā “Baltic Super League” (10.-12.01.2020.) un vīriešu komandas RKK/Rudzītis treniņos
Kērlinga hallē 2020. gada janvārī un februārī.

b) Par I.Krustas un I.Stašas-Šaršūnes ieniegumu

A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas junioru sieviešu izlases treneres Ivetas Stašas-
Šaršūnes un trenera palīdzes Ievas Krustas iesniegums ar lūgumu abām izmaksāt kompensācijas
par dalību Pasaules čempionātā junioriem Krasnojarskā, Krievijā 2020. gada 13.-23. februārī,
pamatojot to ar nepieciešamību savā pamatdarbā izmantot bezalgas atvaļinājumu, tādējādi
zaudējot regulāros ienākumus.

Valde balso: PAR – 0, PRET – 4, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PRET; Raimonds Vaivods – PRET; Ojārs Briedis – PRET; Aivars Avotiņš – PRET

un pieņem lēmumu:
1. Neapstiprināt kompensāciju izmaksāšanu Ivetai Stašai-Šaršūnei un Ievai Krustai par

trenera un trenera palīga pienākumu pildīšanu Pasaules junioru kērlinga čempionātā
Krasnojarskā, Krievijā 2020. gada 13.-23. februārī.

c) Par Latvijas ratiņkērlinga izlases sastāva apstiprināšanu
2020. gada Pasaules ratiņkērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts 2019. gada Latvijas ratiņkērlinga čempionāta
uzvarētāju komandas KKR/Rožkova iesniegums ar lūgumu apstiprināt komandas Latvijas izlases
statusā šādā sastāvā: Poļina Rožkova, Sergejs Djačenko, Agris Lasmans, Ojārs Briedis, treneris
Arnis Veidemanis, trenera asistents Rihards Jeske, fizioterapeite Signe Rinkule.

Valde balso: PAR – 4, PRET – 0, ATTURAS – 0
Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
2. Apstiprināt Latvijas ratiņkērlinga izlasi dalībai 2020. gada Pasaules ratiņkērlinga



čempionātā šādā sastāvā: Poļina Rožkova, Sergejs Djačenko, Agris Lasmans, Ojārs Briedis,
treneris Arnis Veidemanis, trenera asistents Rihards Jeske, fizioterapeite Signe Rinkule.

Sēdi vadīja Raimonds Vaivods

Protokolēja Artis Zentelis

Valdes locekļi Ojārs Briedis

Aivars Avotiņš



Pielikums nr.1

APSTIPRINĀTA:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2020. gada 27. janvārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________

M.Trukšāns

Junioru kērlinga attīstības programma 2020.gadam

Attīstības programmas mērķi:
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu kērlingā
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu Latvijas junioru čempionātos un citās Latvijas un

starptautiskās sacensībās (Latvijas čempionāti, Riga Junior Open, Baltijas junioru U-16
čempionāts, Latvijas junioru MD kauss u.c.)

 Papildināt jauniešu (junioru) teorētiskas un praktiskās zināšanas par kērlingu
 Palielināt konkurenci uz jauniešu (junioru) pārstāvēšanu Latvijas junioru izlasēs

1) Grīdas kērlinga pasākumi skolās
Programmas aktivitāte paredz bērnu iepazīstināšanu ar kērlingu, organizējot grīdas
kērlinga pasākumus skolās. Primārā mērķauditorija ir 4.-6. klašu skolēni. Aktivitātes
mērķis ir radīt bērnos interesi par kērlingu un iesaistīt regulāros treniņos. Visas izmaksas
sedz LKA.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.

2) Mini ledus kērlinga čempionāts
Programmas aktivitāte paredz mini ledus kērlinga čempionāta rīkošanu Rīgas skolu 4.-6.
klašu skolēniem. Visas izmaksas sedz LKA.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.

3) Klašu pasākumi Kērlinga hallē
Programmas aktivitāte paredz 1,5 stundas garas kērlinga nodarbības organizēšanu Rīgas
skolu audzēkņiem instruktoru pavadībā. Programmā tiek iesaistīti to klašu skolēni, kas ir



apguvuši kērlinga pamatus grīdas kērlinga pasākumos skolās. Aktivitātes mērķis ir iesaistīt
skolēnus regulārās kērlinga nodarbībās. Visas izmaksas sedz LKA.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

4) Regulāru treniņu nodrošināšana bērniem un jauniešiem Kērlinga hallē Rīgā
Programmas aktivitāte paredz piesaistīt junioru vecuma jauniešus (skolniekus un
studentus) vecumā no 9 līdz 21 gadiem, kuri nav iesaistīti kērlinga komandās. Aktivitātes
ietvaros regulāri vismaz vienu reizi nedēļā noteiktā laikā tiek organizēta treniņu grupa
trenera/-u vadībā. Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

5) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 9-21 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga
hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks (vai kāds no vecākiem)
iesniedz LKA finanšu līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu
apmeklējumu apliecinošus dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma
reizes. Piemēram, ja ir iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir
izmantojis tikai 8 reizes, tad LKA sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas
dalībnieks sedz 50% no 8 reižu izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

6) Jauniešu (junioru) komandu atbalsts

Programmas aktivitāte paredz iespēju LKA biedriem (klubiem) pieteikties un saņemt LKA
līdzfinansējumu un cita veida atbalstu jauniešu (junioru) komandām, iekļaujot komandu
kluba sistēmā. Komandas dalībnieku vecums ir no 9 līdz 21 gadiem ar vai bez pieredzes
kērlingā. LKA līdzfinansē klubam jauniešu (junioru) komandu izdevumus, sedzot komandas
ledus īres, vispārējās fiziskās sagatavotības, sacensību dalības maksas, ceļa un uzturēšanās
izdevumus u.c. izmaksas, saskaņā ar LKA valdes apstiprināto tāmi. Lai klubs pretendētu uz
līdzfinansējumu, tam ir jānodrošina jauniešu (junioru) komandas līdzdalība 2021. gada
Latvijas junioru kērlinga čempionātā.

Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

7) Jauniešu (junioru) vecuma spēlētāju dalība LKA un LKA biedru rīkotajās sacensībās

Programmas aktivitāte ietver LKA atbalstu jauniešu (junioru) vecuma spēlētājiem (dzimuši
pēc 1999.gada 30.jūnija) dalībai LKA rīkotajās sacensībās - Latvijas čempionātā vīriešu un
sieviešu konkurencē (atlaide 70% apmērā), Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem,



Latvijas čempionātā jauktajām komandām, citās LKA organizētajās sacensībās, kā arī
Darbadienu un Amatieru līgā (atlaide 50% apmērā). Atlaide tiek piešķirta proporcionāli
katram jauniešu (junioru) vecuma spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas
čempionātā vai LKA organizētajā turnīrā.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

8) Starptautisko junioru sacensību organizēšana Latvijā
LKA organizē starptautisku junioru kērlinga turnīru Riga Junior Open, kā arī var organizēt
citas junioru sacensības. Latvijas junioru komandām dalība attiecīgajos turnīros tiek
nodrošināta bez maksas.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

9) Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētāju un treneru līdzdalība
LKA klubiem darbā ar jauniem junioru vecuma spēlētājiem iespējams piesaistīt
pieredzējušus Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētājus un trenerus praktiskajās un
teorētiskajās nodarbībās. Iespējamās praktisko un teorētisko nodarbību tēmas – kērlinga
tehniskā sagatavotība, stratēģija un taktika, fiziskā un psiholoģiskās sagatavotība kērlingā
u.c. LKA sedz attiecīgā izlases spēlētāja/-u vai trenera transporta un naktsmītnes
izdevumus.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

10) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 9-21 gadus vecajiem spēlētājiem arī
tādu aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā. Iesniegums
tiek izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek finansētas no brīža, kad finansējums ir
apstiprināts.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

Junioru attīstības programma neattiecas uz atbalstu Latvijas junioru izlasēm.



Pielikums nr.2

APSTIPRINĀTA:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2020. gada 27. janvārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________

M.Trukšāns

22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma 2020. gadam

Attīstības programmas mērķi:
 Veicināt spēlētāju iesaisti kērlingā pēc 21 gada vecuma.
 Veicināt jauno spēlētāju individuālo izaugsmi kērlingā.
 Palīdzēt jaunajiem spēlētājiem (dzimuši no 1996. gada 1. jūlija līdz 1999.gada 30.jūnijam),

kas ir pārsnieguši junioru vecumu kērlingā, iekļauties pieaugušo spēlētāju apritē.

1) Spēlētāju dalība LKA prioritārajos čempionātos

Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu 22-25 gadus vecuma spēlētājiem dalībai LKA
rīkotajos prioritārajos čempionātos - 50% atlaide dalības maksai Latvijas čempionātā vīriešu
un sieviešu konkurencē un Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem. Atlaide tiek piešķirta
proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas
čempionātā.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

2) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 22-25 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks iesniedz LKA finanšu
līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu apmeklējumu apliecinošus
dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma reizes. Piemēram, ja ir
iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir izmantojis tikai 8 reizes, tad LKA
sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas dalībnieks sedz 50% no 8 reižu
izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.



4) Atbalsts vadošo komandu dalībniekiem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu 22-25 gadus veciem spēlētājiem, kas Latvijas
čempionātā vīriešu un sieviešu konkurencē vai Latvijas jaukto pāru kērlinga čempionātā ir
iekļuvuši labāko trīs komandu skaitā - programmas dalībniekam LKA sedz izdevumus pilnā
apmērā (nav jāveic līdzmaksājums).
Atlaide tiek piešķirta proporcionāli katram 22-25 gadu vecam spēlētājam no kopējās
komandas dalības maksas čempionātā.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

5) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 22-25 gadus vecajiem spēlētājiem arī
tādu aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā (piemēram, ceļa
izdevumu segšanai, lai nokļūtu treniņu norises vietā vai fiziskās sagatavotības treniņu
izmaksu segšanai). Iesniegums tiek izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek finansētas
no brīža, kad finansējums ir apstiprināts.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.


