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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2021. gada 18. februāris Nr. 1/2021-1

Valdes sēde notiek attālināti Google Meet platformā.

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Mārtiņš Trukšāns, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis, Aivars

Avotiņš
novērotāji: Ansis Regža

sēdes vadītājs: Mārtiņš Trukšāns
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1. Par sacensību rīkošanas konkursa nolikuma apstiprināšanu.
2. "Junioru kērlinga attīstības programmas 2021. gadam" apstiprināšanu.
3. Par "22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmas 2021. gadam" apstiprināšanu.
4. Par izmaiņām "Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikumā".
5. Par LKA 2021. gada budžeta projektu.
6. Par ikgadējo LKA biedru sapulci.
7. Dažādi.

1. Par sacensību rīkošanas konkursa nolikuma apstiprināšanu

A.Zentelis informē, ka ir nepieciešams apstiprināt sacensību rīkošanas konkursu LKA
biedriem, lai biedri varētu pieteikties LKA līdzfinansējumam, ja būs iespējams atsākt sacensību
organizēšanu.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.01.2021.-30.06.2021.” nolikumu un tā pielikumus (Pielikums nr.1).

2. Par "Junioru kērlinga attīstības programmas 2021. gadam" apstiprināšanu

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “Junioru kērlinga attīstības programma 2021.
gadam”, kurā tiek saglabātas aktivitātes, kas tika veiktas jau 2020. gadā. Pēc Ventspils Kērlinga
kluba lūguma programma ir papildināta ar līdzfinansējumu junioriem dalībai Ventspils kērlinga



čempionātā. Tāpat Ventspils Kērlinga klubs ir aicinājis grīdas kērlinga pasākumus organizēt arī
Ventspils skolās.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt “Junioru kērlinga attīstības programmu 2021. gadam” (Pielikums nr.2).

3. Par "22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmas 2021. gadam" apstiprināšanu

A.Zentelis informē, ka ir sagatavota “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma
2021. gadam”, kurā tiek saglabātas aktivitātes, kas tika veiktas jau 2020. gadā.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt “22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programmu 2021. gadam” (Pielikums
nr.3).

4. Par izmaiņām "Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikumā"

A.Zentelis informē, ka ir sagatavotas izmaiņas Latvijas čempionātu kērlingā nolikumā un
būtiskākās izmaiņas ir:

- nolikums ir papildināts ar izspēles kārtību junioru komandām, junioru jaukto pāru
komandām un ratiņkērlinga jaukto pāru komandām,

- mainīta pieteikuma forma sacensībām: turpmāk nebūs nepieciešami visu spēlētāju
paraksti, bet paraksttiesīgā kluba amatpersona būs atbildīga par to, ka visi pieteiktie dalībnieki ir
piekrituši startēt sacensībās.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikumu” un tā pielikumus
(Pielikums nr.4).

A.Avotiņš ierosina noteikt, ka 2021. gada Latvijas kērlinga čempionātā sievietēm un vīriešiem
tiek aizvadītas 8 endu spēles, lai čempionātu varētu ātrāk izspēlēt un pietiktu laiks arī pārējām
sacensībām, ņemot vērā Covid-19 dīkstāvi.

Valde balso: PAR – 2, PRET – 2, ATTURAS – 1



Mārtiņš Trukšāns – PRET; Artis Zentelis – PRET; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis –
ATTURAS; Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Neapstiprināt 8 endu spēles 2021. gada Latvijas čempionātā kērlingā sievietēm un
vīriešiem.

A.Zentelis rosina noteikt, ka Latvijas čempionātu organizācijas komitejai ir tiesības veikt atkāpes
no Latvijas kērlinga čempionātu nolikuma 2021. gadā, jo Covid-19 ierobežojumu dēļ var rasties
situācijas, kad ir nepieciešams lēmumus pieņemt atbilstoši tā brīža situācijai.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Noteikt, ka Latvijas čempionātu organizācijas komiteja ir tiesīga 2021. gadā veikt atkāpes
no “Latvijas čempionātu kērlingā komandām nolikuma”, ja tas ir nepieciešams Covid-19
radīto seku dēļ.

5. Par LKA 2021. gada budžeta projektu

A.Zentelis atskaitās par 2020. gada ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi, un iepazīstina
ar 2021. gada gada budžeta projektu.

Valdes locekļi uzdod jautājumus par atsevišķām budžeta pozīcijām par kurām saņem
A.Zenteļa atbildes.

R.Vaivods rosina, ka valdei būtu jāvienojas, kādiem mērķiem izmantot Pasaules Kērlinga
federācijas attīstības projektiem (DAP) paredzēto finansējumu. M.Trukšāns rosina, ka būtu
nepieciešams novirzīt vismaz daļu šo līdzekļu jaunu sacensību akmeņu komplektu iegādei.
Valdes locekļi vienojas pārtraukt diskusiju par DAP līdzekļu izlietojumu, lai neaizkavētu valdes
sēdi un pievērsties šim jautājumam ārpus valdes sēdes.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt 2021. gada Latvijas Kērlinga asociācijas budžetu (Pielikums nr.5).

6. Par ikgadējo LKA biedru sapulci

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA statūtiem līdz 15. martam ir jāsasauc ikgadējā LKA
biedru sapulce. Ņemot vērā valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, sapulce būtu rīkojama
attālināti.



R.Vaivods rosina, ka būtu nepieciešams sākt darbu pie LKA stratēģiskā attīstības plāna
izstrādes turpmākajiem gadiem.

A.Zentelis un M.Trukšāns rosina, ka šis nebūtu LKA biedru sapulcē iekļaujams punkts, bet
biedri tiks informēti par veidu, kā turpmāk noritēs darbs pie šī plāna izstrādes, lai 2022. gada
biedru sapulcē plānu varētu apstiprināt.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Noteikt, ka kārtējā LKA Biedru sapulce tiks sasaukta 2021. gada 11. martā pulksten 18:00
un norisināsies attālināti ar šādu darba kārtību:
1. LKA prezidenta uzruna.
2. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
3. LKA valdes finanšu atskaite par 2020. gadu un 2021. gada budžeta projektu.
4. Izmaiņas LKA revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.

7. Dažādi

A.Zentelis informē, ka ir sagatavotas izmaiņas “Nacionālo Latvijas Kērlinga izlašu
noteikumos. Izmaiņas galvenokārt ir nepieciešamas, lai papildinātu izlašu sarakstu ar
ratiņkērlinga jauktā pāra izlasi.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
Apstiprināt “Nacionālo Latvijas Kērlinga izlašu noteikumus” (Pielikums nr.6).

Citu izskatāmo jautājumu nav. Valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja Artis Zentelis

Valdes locekļi Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Aivars Avotiņš



Pielikums nr.1

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 18. februārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

NOLIKUMS

Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību
organizēšanai periodā 01.01.2021.-30.06.2021.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli atbalstīti
Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk - LKA) Biedru un Biedru kandidātu (turpmāk - Biedru) rīkoto
sacensību konkursa (turpmāk - Konkurss) pieteikumi.

2. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LKA Biedru rīkotās junioru, reģionālās un
starptautiskās nozīmes sacensības (turpmāk - Sacensības).

3. Konkursu organizē LKA.

II. Konkursa norises laiks

4. Konkurss tiek izsludināts reizi pusgadā Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā.

5. Konkursa nolikums un paziņojums par Konkursu tiek publicēts LKA mājaslapā
www.curling.lv.

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi

6. Konkursā var piedalīties LKA Biedri.

7. LKA finanšu līdzekļus piešķir LKA Biedriem Konkursa kārtībā Sacensību organizēšanai.

8. Konkursam ir atvērta tipa pieteikšanās termiņš – LKA biedrs var pieteikties
konkursam jebkurā brīdī konkursa norises laikā.

http://www.e-skola.lv
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9. LKA Biedra pieteikums dalībai Konkursā (turpmāk – Pieteikums) (1.pielikums)
iesniedzams elektroniskā formātā – 1 (vienā) eksemplārā PDF formātā un saglabātu vienā failā,
nosūtot uz LKA oficiālo e-pasta adresi curling@curling.lv.

10. Konkursa nolikums neattiecas uz LKA organizētajām sacensībām.

11. Konkursam var pieteikt Sacensības, kurām nav piešķirts cits finansējums no kārtējā
gada LKA līdzekļiem.

12. Konkursa ietvaros LKA Biedram ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu (turpmāk –
Finansējums) vairāku Sacensību organizēšanai.

13. Piešķirtais Finansējums vienu Sacensību organizēšanai ir atkarīgs no Konkursam
iesniegto kopējo pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā finansējuma apjoma.

14. Kopējais Sacensībām 2021. gada otrajā pusgadā piešķiramais finansējuma apjoms ir
3’000 EUR.

15. Vienām Sacensībām var piešķirt Finansējumu līdz 600 EUR, bet ne vairāk kā 50% no
Sacensību kopējas tāmes.

16. Ja Sacensību norises laiks pārsniedz Konkursa norises laiku, tad Konkursam tiek
iesniegts pieteikums tikai par to Sacensību daļu, kas iekļaujas Konkursa norises laikā.

17. Finansējums paredzēts vienīgi sporta bāzes nomai.

18. LKA Biedrs nodrošina, ka Sacensību reklāmā ir norāde uz Latvijas Kērlinga asociāciju
kā atbalstītāju. Logo pieejams LKA.

19. LKA Biedrs, piesakoties konkursam, apliecina, ka ir iepazinies ar Latvijas Republikā
noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un tos ievēros.

20. Pirms un pēc pasākuma LKA Biedrs informē LKA par pasākuma norisi iesūtot
elektroniskā formā aprakstu par sacensībām, rezultātus, fotogrāfijas un citu informāciju.

21. Pēc 21. punkta izpildes un rēķina saņemšanas no sporta bāzes LKA veic maksājumu
saskaņā ar apstiprināto Finansējumu 10 darba dienu laikā.

22. LKA ir tiesības veikt Sacensību norises un Finansējuma izlietojuma pārbaudi.

23. Ja Sacensības netiek īstenotas noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
pieteikumam vai finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu
pārkāpumi vai citi līguma nosacījumu pārkāpumi, LKA ir tiesīgs pieprasīt finansējuma atmaksu
saskaņā ar Finansējuma līguma noteikumiem.

IV. Konkursa vērtēšanas noteikumi

23. Konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanu veic LKA valde.

24. Ja LKA valdes loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā Pieteikuma izskatīšanā, viņš par
to informē pārējos valdes locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā.
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25. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, LKA valdei ir tiesības no LKA Biedra pieprasīt
papildu informāciju par Sacensībām.

26. LKA valde pieņem lēmumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

27. LKA valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu.

28. Konkursa pieteikumi tiek vērtēti, priekšroku dodot Sacensībām pēc šādiem kritērijiem:
28.1. junioru sacensības;
28.2. reģionālās sacensības;
28.3. starptautiskās sacensības, kurās vismaz 30% ir ārvalstu dalībnieki
28.4. pārējās sacensības, kas tiek aizvadītas saskaņā ar Pasaules kērlinga federācijas
noteiktajām oficiālajām kērlinga disciplīnām.

29. Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstību, LKA valde ņem vērā LKA Biedra iepriekšējo pieredzi
sacensību rīkošanā, iesniegtā projekta kvalitāti, jebkurus citus apsvērumus.

V. Konkursa rezultātu paziņošana

30. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas LKA elektroniski informē LKA
Biedru par valdes lēmumu.

31. Konkursa rezultāti tiek publicēti LKA mājaslapā www.curling.lv.



Pielikums nr.2

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 18. februārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

Junioru kērlinga attīstības programma 2021.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 2000.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 līgā, Amatieru līgā un Ventspils kērlinga čempionātā (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.3

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 18. februārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

22-25 gadus veco spēlētāju atbalsta programma 2021. gadam

Attīstības programmas mērķi:
 Veicināt spēlētāju iesaisti kērlingā pēc 21 gada vecuma.
 Veicināt jauno spēlētāju individuālo izaugsmi kērlingā.
 Palīdzēt jaunajiem spēlētājiem (dzimuši no 1997. gada 1. jūlija līdz 2000.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.



Pielikums nr.4

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 18. februārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

LATVIJAS ČEMPIONĀTU KĒRLINGĀ KOMANDĀM NOLIKUMS

1. NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
1.3. Čempionāts – Latvijas čempionāts kērlingā.
1.4. LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
1.5. Kērlinga sezona - no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
1.6. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.

2. NOLIKUMA MĒRĶIS
Noskaidrot Kērlinga sezonas labākās kērlinga komandas un spēlētājus.

3. ČEMPIONĀTI
LATVIJAS ČEMPIONĀTS TIEK ORGANIZĒTS UN LATVIJAS ČEMPIONA TITULS TIEK IZCĪNĪTS
SEKOJOŠĀS DISCIPLĪNĀS (kopā saukti – Čempionāti, katrs atsevišķi – Čempionāts):
3.1. VĪRIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ;
3.2. SIEVIEŠU KOMANDU KONKURENCĒ;
3.3. JAUKTO KOMANDU KONKURENCĒ;
3.4. JUNIORU (VĪRIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.5. JUNIORU (SIEVIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.6. JUNIORU JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ;
3.7. SENIORU (VĪRIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.8. SENIORU (SIEVIEŠU) KOMANDU KONKURENCĒ;
3.9. JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ;
3.10. RATIŅKĒRLINGA KOMANDU KONKURENCĒ;
3.11. RATIŅKĒRLINGA JAUKTO PĀRU KONKURENCĒ.

4. ČEMPIONĀTU VADĪBA
4.1. Organizācijas komiteja

4.1.1. Čempionātus kērlingā organizē un vada LKA valdes apstiprināta OK.
4.1.2. LKA valdes kompetencē ir Čempionātu norises vietas, norises laika un dalības maksas

apmēra noteikšana, kā arī finansiālo saistību kontrole.
4.1.3. OK vadītājs atbild par sekojošiem jautājumiem, kas attiecas uz Nolikuma 3.punktā

minētajiem Čempionātiem:
4.1.3.1. spēļu kalendārs;
4.1.3.2. pieteikumu u.c. oficiālo dokumentu iesniegšana;
4.1.3.3. tiesneši;
4.1.3.4. citi Čempionāta organizatoriskie jautājumi, saskaņojot ar LKA valdi.



4.1.4. OK vadītājs 1 mēneša laikā pēc Čempionāta beigām iesniedz LKA valdei rakstisku
atskaiti par Čempionāta norisi, ja to pieprasa LKA valde.

4.2. Tiesneši
4.2.1. OK vadītājs apstiprina Čempionāta tiesnešus un Galveno tiesnesi un nosaka

Čempionāta tiesāšanas grafiku.
4.2.2. Spēles tiesneši nedrīkst piedalīties Čempionātā, kura spēles tie tiesā.
4.2.3. Visus jautājumus, kas attiecas uz noteikumiem Čempionāta laikā, lemj Galvenais

tiesnesis.
4.2.4. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams.
4.2.5. Lēmumu par rīcību spēlētāju un komandu pārkāpumu gadījumā pieņem OK.
4.2.6. Lēmumu par rīcību LKA Biedru pārkāpumu gadījumā pieņem LKA valde, saskaņā ar

OK rekomendācijām.

5. ČEMPIONĀTU NORISES VIETA UN LAIKS
5.1. Čempionāti notiek atbilstoši OK apstiprinātam spēļu kalendāram. Spēļu pārcelšana iespējama

ar OK atļauju tikai Latvijas izlašu un/vai Latvijas kērlinga attīstības interesēs.
5.2. Lai pārceltu Čempionāta spēli ir jābūt nopietnam pamatojumam. OK izskata, vai spēles iemesls

var tikt uzskatīts par pamatotu šī nolikuma kontekstā. Par pamatotu var uzskatīt tikai tādu
gadījumu, ko kalendāra sastādīšanas brīdī nevarēja paredzēt.

5.3. Jautājums par spēles pārcelšanu var tikt izskatīts, tikai saņemot rakstiskus iesniegumus no
abām komandām, kurām ir plānots pārcelt spēli. Komandai, kura ir kalendāra izmaiņu iniciatore,
iesniegumā jānorāda pamatoti iemesli, spēles pārcelšanai (ja iespējams, pievienojot, atbilstošu
dokumentāciju, kas apliecina iesniegumā minēto). Spēles norises pārcelšanas gadījumā,
komandai, kura bija pārcelšanas iniciatore ir jāsedz visi papildus izdevumi, kas saistīti ar spēles
pārcelšanu.

5.4. Spēļu laukumiem jāatbilst spēkā esošajiem WCF kērlinga spēles noteikumiem un prasībām,
izņemot spēles laukuma platumu, kas Latvijas gadījumā drīkst būt 5 metri.

5.5. Pirms spēles sākuma Galvenajam tiesnesim ir jāpieņem lēmums par attiecīgās sporta bāzes
tehnisko stāvokli un piemērotību Čempionātu spēļu rīkošanai.

6. ČEMPIONĀTU DALĪBNIEKI
6.1. Čempionātos var piedalīties LKA Biedru pārstāvētās komandas, par kurām OK noteiktajos

termiņos un apmērā LKA Biedri ir samaksājuši dalības maksu.
6.2. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Čempionātos drīkst piedalīties tikai ar

viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.
6.3. Čempionātā junioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē var piedalīties spēlētāji, kuri nav

sasnieguši 21 (divdesmit viena) gada vecumu līdz Kērlinga sezonas beigām.
6.4. Čempionātā senioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē var piedalīties spēlētāji, kuri ir

sasnieguši 50 (piecdesmit) gada vecumu līdz Kērlinga sezonas beigām.
6.5. Katra komanda Čempionātam var pieteikt :

6.5.1. ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus vīriešu, sieviešu, junioru
(vīriešu un sieviešu) un senioru (vīriešu un sieviešu) komandu konkurencē;

6.5.2. tieši 4 (četrus) spēlētājus jaukto komandu konkurencē, no kuriem divi ir vīrieši un divas
sievietes;

6.5.3. tieši 2 (divus) spēlētājus jaukto pāru, junioru jaukto pāru un ratiņkērlinga jaukto pāru
konkurencē, no kuriem viens ir vīrietis un viena ir sieviete;

6.5.4. ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus) spēlētājus ratiņkērlinga komandu
konkurencē, no kuriem vismaz vienam spēlētājam ir jābūt pretējā dzimuma pārstāvim.

6.6. Čempionātam pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un spēlēt tikai vienā komandā Čempionātā.



7. PIETEIKUMI ČEMPIONĀTAM
7.1. Komandas pieteikuma iesniegšanas termiņi attiecīgajam čempionātam tiek norādīti

www.curling.lv publicētajā sezonas kalendārajā plānā.
7.2. Čempionātos pieteikto komandu nosaukumi sastāv no divām daļām, kas tiek atdalītas savā

starpā ar daļsvītru:
7.2.1. Vīriešu, sieviešu, junioru (vīriešu un sieviešu), senioru (vīriešu un sieviešu), jaukto

komandu un ratiņkērlinga komandām:
7.2.1.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma

saīsinājuma vai komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola)
nosaukuma.

7.2.1.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no komandas kapteiņa (skipa) uzvārda.
7.2.2. Jaukto pāru, junioru jaukto pāru un ratiņkērlinga jaukto pāru komandām:

7.2.2.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma
saīsinājuma vai komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola)
nosaukuma.

7.2.2.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no spēlētāju uzvārdiem un,
nepieciešamības gadījumā, iniciāļiem.

7.2.3. Ja komandas nosaukumā tiek izmantots komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču
zīmes (zīmola) nosaukums, tad komandai kopā ar pieteikumu Čempionātam jāiesniedz
komandas atbalstītāja (sponsora) rakstiska vēstule ar lūgumu komandas atbalstītāja
(sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma iekļaušanu komandas nosaukumā.

7.2.4. Aizliegts komandu nosaukumos ietvert alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un
citus ar sportu nesavienojamus nosaukumus.

7.3. Komanda vīriešu, sieviešu, junioru (vīriešu un sieviešu), senioru (vīriešu un sieviešu), jaukto
komandu un ratiņkērlinga Čempionātos saglabā komandas statusu, ja tās sastāvā iepriekšējā
kērlinga sezonā attiecīgajā Čempionātā ir startējuši vismaz 3 (trīs) spēlētāji.

7.4. Komanda jaukto pāru, junioru jaukto pāru un ratiņkērlinga jaukto pāru Čempionātā saglabā
komandas statusu, ja tās sastāvs no iepriekšējās kērlinga sezonas ir palicis nemainīgs.

7.5. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas pieteikumu
(pielikums Nr.5) šādos termiņos:
7.5.1. Ne vēlāk kā 2 dienas līdz Čempionāta pirmajai spēlei, ja tiek saglabāts komandas

statuss, atbilstoši šā Nolikuma 7.4. un 7.5. punkta nosacījumiem.
7.5.2. Ne vēlāk kā 30 dienas līdz Čempionāta pirmajai spēlei, ja netiek saglabāts komandas

statuss, atbilstoši šā Nolikuma 7.4. un 7.5. punkta nosacījumiem. Šajā gadījumā
Čempionāta spēļu kalendārs tiek mainīts, atbilstoši pieteikto komandu skaitam.

7.6. Ja komanda veic vārdiskā sastāva izmaiņas pēc noteiktajiem termiņiem, tai ir tiesības
piedalīties Čempionāta grupu turnīrā, bet spēļu rezultāti netiek ņemti vērā. Šajā gadījumā
Čempionāta spēļu kalendārs netiek mainīts.

7.7. Komandai ir tiesības atsaukt dalību no Čempionāta.
7.7.1. Ja komanda atsauc dalību no Čempionāta līdz pieteikšanās termiņa beigām, pret

komandu netiek piemērotas nekādas sankcijas.
7.7.2. Ja komanda atsauc dalību pēc Čempionāta pieteikšanās termiņa beigām, LKA biedrs

zaudē iemaksāto avansa maksājumu.

8. ČEMPIONĀTU NORISE
8.1. Čempionāts vīriešu un sieviešu komandām noris saskaņā ar pielikumā Nr.1 un Nr.3 minēto

kārtību.
8.2. Čempionāts junioriem (vīriešiem un sievietēm), senioriem (vīriešiem un sievietēm), jauktajām

komandām, jauktajiem pāriem, junioriem jauktajiem pāriem un ratiņkērlingā jauktajiem pāriem
noris saskaņā ar pielikumā Nr.2 un Nr.3 minēto kārtību.

http://www.curling.lv


8.3. Čempionāta spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu saņemšanas, OK apstiprina ne
vēlāk kā 2 (divas) kalendārās nedēļas pirms Čempionāta sākuma.

9. SPĒLES NOTEIKUMI
9.1. Spēles noteikumi Čempionātā atbilst spēkā esošajiem WCF spēles un sacensību noteikumiem,

izņemot izmaiņas, kas atrunātas šajā dokumentā.
9.2. Spēles laiks

9.2.1. Vīriešu un sieviešu A grupas Čempionāta spēles sastāv no 10 (desmit endiem).
9.2.2. Vīriešu un sieviešu B grupas, junioru (vīriešu un sieviešu), senioru (vīriešu un sieviešu),

jaukto komandu, ratiņkērlinga, jaukto pāru, junioru jaukto pāru un ratiņkērlinga jaukto
pāru Čempionātos spēle sastāv no 8 (astoņiem) endiem.

9.3. Par uzvaru komanda saņem 1 (vienu) punktu, par zaudējumu 0 punktu. Spēlē neizšķirti netiek
fiksēti.

9.4. Visām komandām visa Čempionāta laikā komandu formām ir jābūt saskaņā ar LKA valdes
apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

10. DALĪBAS MAKSAS APMAKSAS NOTEIKUMI
10.1. Dalības maksas apmēri attiecīgajam čempionātam tiek norādīti www.curling.lv publicētajā

sezonas kalendārajā plānā.
10.2. LKA biedriem dalības maksa jāsamaksā OK noteiktajos termiņos, apmaksājot LKA sagatavoto

rēķinu, kas tiek nosūtīts uz LKA biedra norādīto e-pasta adresi www.curling.lv.

11. APBALVOŠANA
11.1. Komanda, kas izcīna pirmo vietu, tiek apbalvota ar čempiona kausu vai čempionāta ceļojošo

kausu.
11.2. Komandai, kas saņem čempionāta ceļojošo kausu, ir pienākums to līdz nākamās kērlinga

sezonas 1.septembrim nodot to OK, kā arī glabāšanas laikā nodrošināt ceļojošās balvas
vizuālo un tehnisko stāvokli tādu, kādā šī ceļojošā balva saņemta.

11.3. Čempionāta pirmās trīs vietas izcīnījušās komandas apbalvo ar medaļām.
11.4. Čempionāta dalībniekus var apbalvot arī ar speciālbalvām.

12. PĀRSTĀVĪBA OFICIĀLAJĀS SACENSĪBĀS
12.1. Komandu sastāvus pārstāvībai oficiālajās starptautiskajās sacensībās apstiprina LKA valde,

ievērojot “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumus”

http://www.curling.lv


Pielikums nr.5

LKA ieņēmumu-izdevumu pārskats 2020. gadam un 2021. gada plāns, EUR
2020 plāns 2020 izpilde 2021 plāns 2020 plāns 2020 izpilde 2021 plāns

Ieņēmumi 294.172 252.333 376.110 Izdevumi 300.208 226.805 371.437
Atlikumi no 2020. gada 45.255 Izlašu nodrošinājums 62.094 27.003 103.700 

IZM izlasēm (Izglītības un zinātnes ministrija, izlašu nodrošinājums) 13.550 sievietes (PČ) - - -
LPK - IZM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, valsts dotācija) 1.689 jauktie pāri (PČ) - - -
LSFP (Latvijas Sporta Federāciju Padome, sacensību rīkošanai) 3.294 juniores (PČ A) 6.753 7.326 -
LSFP - Covid-19 seku likvidēšanai 26.722 ratiņkērlings (PČ 2020) 14.040 14.676 23.000

seniori (PČ) 1.200 - -
Dotācijas 194.278 214.462 256.234 seniores (PČ) 1.200 - -

IZM izlasēm (Izglītības un zinātnes ministrija, izlašu nodrošinājums)104.985 104.985 132.355 jauktā komanda (PČ) 1.200 - 1.200
IZM naudas balva (Izglītības un zinātnes ministrija, par sasniegumiem 2017. gadā)21.206 21.206 - vīrieši (EČ) 7.000 - 9.000
LKSSA (Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācija, izlašu nodrošinājums)33.961 33.961 55.148 sievietes (EČ) 7.000 - 9.000
LPK - IZM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, valsts dotācija)6.000 6.000 5.400 jauktie pāri (PČ kval.) 4.000 - 4.500
LPK - LVM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, kapitālsabiedrību ziedojumi)12.000 12.000 10.800 juniori (PČ B) 7.000 - 8.000
WCF DAP 2020/2021 (Pasaules Kērlinga fedrācija, attīstības projektiem)16.126 8.445 6.687 juniores (PČ B) 7.000 - 8.000
WCF DAP 2021/2022 (Pasaules Kērlinga fedrācija, attīstības projektiem) 4.944 sievietes/vīrieši (PČ kval.) 0 - -
LSFP - Covid-19 seku likvidēšanai 26.722 - sievietes (OS pirms-kvalifikācija, kvalifikācija) 14.000
LPK - papildu finansējums 1.143 - vīrieši (OS pirms-kvalifikācija, kvalifikācija) 14.000
LPK - ratiņkērlinga izlasei (Covid-19 seku likvidēšanai) 32.400 jauktais pāris (OS pirms-kvalifikācija, kvalifikācija) 7.000
LKSSA - bērniem un jauniešiem 8.500 kopējie izdevumi (formas tērpi, vimpeļi, nozīmītes, apdrošināšana)5.700 5.001 6.000

Biedra naudas 1.260 1.540 1.120 Treneri 20.320 24.173 28.000 
junioru komandu treneri 20.320 24.173 28.000

Ziedojumi 35.300 3.575 4.000 
Vispārīgai lietošanai 35.000 3.575 4.000 Prioritāro komandu nodrošinājums 103.143 78.843 132.000
Mērķziedojumi 300 - - ratiņkērlings 12.792 11.425 17.000

junioru komandas 32.989 34.125 53.000
Sponsorējumi 0 0 0 vīriešu komandas 14.939 9.020 20.000

sieviešu komandas 25.620 16.504 28.000
Ieņēmumi no sacensību rīkošanas 48.874 22.052 43.300 jauktie pāri 16.803 7.768 14.000

Dalības maksas 30.000 9.768 25.000 
Tukuma novada dome 4.800 - 4.800 Sacensību rīkošanas izdevumi 49.830 21.841 45.000
RD IKSD (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, sacensību rīkošanai)3.180 4.390 3.000 Izdevumi, kas segti no sacensību ieņēmumiem 37.800 16.914 30.000
LSFP (Latvijas Sporta Federāciju Padome, sacensību rīkošanai)7.894 7.894 7.500 LKA līdzfinansējums junioriem sacensībās 3.480 1.356 2.700
Citi ieņēmumi (izmitināšana) 3.000 - 3.000 LKA līdzfinansējums U25 dalībniekiem sacensībās 200 56 300

LKA līdzfinansējums sacensību rīkošanai 8.350 3.515 12.000
Citi ieņēmumi 14.459 10.704 26.201 

Pašvaldību atbalsts izlašu dalībniekiem 7.750 2.100 8.000 Attīstības projekti 19.480 31.238 19.920
Latvijas skolu jaunatnes Ziemas Olimpiskais festivāls (LSFP)- - Jauniešu-iesācēju grupas 4.000 3.578 4.000
Olimpiskā solidaritāte 596 609 12.000 Treneru C kategorijas kursi 2.000 5.241 1.200
LSFP - Eiropas Sporta nedēļa 1.000 1.995 1.500 TV translācijas sportcentrs.com 2.980 3.810 2.200
WCF - junioru lidojumu atmaksa 4.514 4.470 - Fotogrāfa pakalpojumi 600 600 900
WCF DAP 2020/2021 atmaksa 3.201 Skolu bezmaksas pasākumi KH 600 1.228 1.200
Nākotnes atbalsta fonds 1.500 1.500 Grīdas kērlinga popularizēšana skolās 800 607 800
Komisija no ziedojumiem - - - Dalība publiskajos popularizācijas pasākumos - - -
Kērlinga inventāra izīrēšana 600 30 - Mārketinga materiāli 400 260 400
Kērlinga inventāra pārdošana - - - Projektu konkurss LKA biedru rīkotajiem turnīriem 4.000 3.800 3.200
Izlašu dalībnieku piesaistītais finansējums - - Junioru Mixed Doubles turnīri (KH) 1.800 650 1.300

Līdzfinansējums junioru nometnēm 500 - -
Eiropas spota nedēļa 1.000 2.119 1.500
Fiziskās sagatavotības treniņi junioriem vasarā 400 500 500
Rīgas skolu mini kērlinga čempionāts 400 - 500
Athlete Pathway 5.096 -
Līdzfinansējums kērlinga laukumu krāsošanai Ventspilī 300 -
Inventāra atjaunošana (Jēkabpils, Ventspils) 3.189 -
Pieaugušo apmācības līdzfinansējums 260 720
Nākotnes atbalsta fonda projekts - 1.500

Biedru naudas 1.054 3.055 2.370
LKSSA biedra nauda 700 2.686 2.000
WCF biedra nauda 354 369 370

Administratīvie izdevumi 40.281 40.090 39.847
Ģenerālsekretārs 22.341 22.341 22.251
PR speciālists 12.600 12.600 12.300
Grāmatvedība 1.950 1.950 1.950
Telpu īre 1.767 1.767 1.767
Komunālie maksājumi 650 908 900
Internets 218 218 218
Pārējie administratīvie izdevumi 757 307 462

Citi izdevumi 4.006 561 600
MIX izlase 2.000 - -
Senioru sieviešu izlase 2020 606 - -
Senioru vīriešu izlase 2020 900 - -
Sacensību akmeņu, mērinstrumentu iegāde -
Parējie izdevumi (t.sk. bankas komisijas) 500 561 600



Pielikums nr.6

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 18. februārī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

NACIONĀLO KĒRLINGA IZLAŠU VEIDOŠANAS NOTEIKUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
1.1. LKA – Latvijas Kērlinga asociācija.
1.2. WCF – Pasaules Kērlinga federācija.
1.3. IOC - Starptautiskā Olimpiskā komiteja.
1.4. IPC – Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja.
1.5. LKA Biedri – Latvijas kērlinga asociācijas biedri un biedru kandidāti.
1.6. OK – LKA sacensību organizācijas komiteja.
1.7. Olimpiskās spēles – Ziemas Olimpiskās un/vai Paraolimpiskās spēles.
1.8. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs – kvalifikācijas sacensības Latvijā, kurās tiek

noteikta Latvijas Olimpiskā izlase.
1.9. Kērlinga sezona – no 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam.
1.10. Olimpiskā sezona – no 1.jūlija pirms Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gada līdz 30.

jūnijam Olimpisko/Paraolimpisko spēļu norises gadā.
1.11. Kvalifikācijas periods – pēdējās divās sezonas pirms Olimpiskās sezonas.
1.12. Latvijas izlase – Latvijas kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju WCF rīkotajos Eiropas un

Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās
1.13. Latvijas Olimpiskā junioru izlase – Latvijas junioru kērlinga izlase, kas pārstāv Latviju

Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
1.14. Latvijas Olimpiskā izlase – Latvijas kērlinga izlase vīriešu, sieviešu, jauktā pāra un

ratiņkērlinga konkurencē, kas pārstāv Latviju Ziemas Olimpiskajās vai Paraolimpiskajās
spēlēs un to kvalifikācijas sacensībās.

2. NOTEIKUMU MĒRĶIS

Noteikt kārtību, kā tiek noskaidrotas Latvijas izlases dalībai WCF, IOC un IPC rīkotajās
sacensībās.

3. IZLASES

3.1. Latvijas izlases tiek noteiktas Latvijas čempionātos šādās disciplīnās, ievērojot šo
noteikumu 5. punktu:

3.1.1. vīriešu komandu konkurencē;
3.1.2. sieviešu komandu konkurencē;
3.1.3. jaukto pāru konkurencē;
3.1.4. junioru vīriešu komandu konkurencē;
3.1.5. junioru sieviešu komandu konkurencē;



3.1.6. ratiņkērlinga komandu konkurencē;
3.1.7. ratiņkērlinga jaukto pāru konkurencē;
3.1.8. senioru sieviešu komandu konkurencē;
3.1.9. senioru vīriešu komandu konkurencē;
3.1.10. jaukto komandu konkurencē.

3.2. Latvijas Olimpiskā junioru izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.
3.3. Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8. punktu.
3.4. Latvijas izlašu tiesības un pienākumi tiek noteikti “Finansiālā atbalsta nolikumā Latvijas

kērlinga izlasēm un prioritārajām komandām” un Sadarbības līgumā, kas tiek slēgti
divpusēji starp LKA un komandu.

4. PĀRSTĀVĪBA WCF, IOC UN IPC SACENSĪBĀS

4.1. Ratiņkērlinga jaukto pāru, senioru vīriešu un senioru sieviešu konkurencē Latvijas izlase
pārstāv Latviju attiecīgajā kērlinga sezonā visos WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules
čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās.

4.2. Vīriešu, sieviešu, jaukto pāru, junioru vīriešu, junioru sieviešu, ratiņkērlinga un jaukto
komandu konkurencē Latvijas izlase pārstāv Latviju nākamajā kērlinga sezonā visos
WCF rīkotajos Eiropas un Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās.

4.3. Latvijas Olimpiskā junioru izlase pārstāv Latviju nākamajās Jaunatnes Ziemas
Olimpiskajās spēlēs.

4.4. Latvijas Olimpiskā izlase pārstāv Latviju nākamajās Ziemas
Olimpiskajās/Paraolimpiskajās spēlēs un to kvalifikācijas turnīros.

4.5. Latvijas izlašu, Latvijas Olimpiskās junioru izlases un Latvijas Olimpisko izlašu sastāvus
apstiprina LKA valde, ievērojot šos noteikumus.

5. DALĪBA EIROPAS UN PASAULES ČEMPIONĀTOS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

5.1. 3.1. punktā minētajās disciplīnās Latvijas čempionāta uzvarētāju komanda nodrošina
tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.2. Ja 5.1. punktā minētā komanda atsakās no savām tiesībām kļūt par Latvijas izlasi vai
nespēj izpildīt pārējos 5. punkta nosacījumus, tad tās pāriet komandai, kas Latvijas
čempionātā ir izcīnījusi nākamo vietu.

5.3. Ja 3.1. punktā minētajās disciplīnās Latvijas čempionāta pirmo trīs vietu ieguvējas
atsakās no savām tiesībām kļūt par Latvijas izlasi vai nespēj izpildīt pārējos 5. punkta
nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par to, kura komanda iegūs tiesības kļūt par
Latvijas izlasi.

5.4. Ja attiecīgajam Latvijas čempionātam netiek pieteikta neviena komanda, bet LKA valde
uzskata, ka ir jāpiesaka Latvijas izlase attiecīgajām WCF sacensībām, tad valde nosaka
Latvijas izlases sastāvu vai apstiprina izlases treneri, kurš nosaka sastāvu.

5.5. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt 2 (diviem)
spēlētājiem jaukto pāru konkurencē vai 3 (trīs) spēlētājiem pārējās disciplīnās no
komandām, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.6. Komanda, kura ir ieguvusi tiesības kļūt par Latvijas izlasi, no brīža, kad komanda ir
izcīnījusi šīs tiesības, 2 (divu) nedēļu laikā LKA ģenerālsekretāram nosūta elektroniski
informāciju uz e-pastu curling@curling.lv par vēlmi izmantot vai neizmantot iegūtās
tiesības, un 1 (viena) mēneša laikā nosūta LKA ģenerālsekretāram sagatavošanās plānu.

5.7. LKA ģenerālsekretārs 1 (vienas) nedēļas laikā pēc sagatavošanās plāna saņemšanas
izvērtē, vai sagatavošanās plāns atbilst “Finansiālā atbalsta nolikumā Latvijas kērlinga
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izlasēm un prioritārajām komandām” prasībām un LKA apstiprinātajam budžetam. LKA
ģenerālsekretārs elektroniski atbild nosūtītājam par pieņemto lēmumu - apstiprināt,
noraidīt vai precizēt sagatavošanās plānu.

5.8. Ja LKA ģenerālsekretārs noraida vai lūdz precizēt sagatavošanās plānu, bet komanda
uzskata, ka šī prasība ir nepamatota, komandai ir tiesības vērsties pie LKA valdes, lūdzot
izvērtēt LKA ģenerālsekretāra lēmumu. Ja LKA valde noraida iesniegto sagatavošanās
plānu, komanda zaudē tiesības kļūt par Latvijas izlasi.

5.9. Ja LKA ģenerālsekretārs vai LKA valde apstiprina komandas sagatavošanās plānu,
komanda iesniedz LKA valdei rakstisku iesniegumu ar lūgumu apstiprināt komandu
Latvijas izlases statusā, pievienojot sagatavošanās plānu.

5.10. LKA valde nākamajā valdes sēdē, bet ne vēlāk nā 1 (vienu) mēneša laikā pēc
iesnieguma saņemšanas, apstiprina Latvijas izlasi, ievērojot šos noteikumus.

5.11. Pēc komandas apstiprināšanas Latvijas izlases sastāvā, 2 (divu) nedēļu laikā tiek
noslēgts divpusējs Sadarbības līgums starp LKA un komandu, kurā tiek atrunātas abu
pušu tiesības un pienākumi.

6. DALĪBA JAUNATNES OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS

6.1. LKA valde uzrunā un apstiprina Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneri, kurš nosaka
izlases sastāvu un sagatavošanās plānu.

6.2. Latvijas Olimpiskās junioru izlases treneris iesniedz apstiprināšanai LKA valdei sastāvu
ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Jaunatnes Ziemas Olimpiskajām spēlēm.

7. DALĪBA OLIMPISKAJĀS UN PARAOLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
UN TO KVALIFIKĀCIJAS SACENSĪBĀS

7.1. Latvijas Olimpiskā izlase tiek noteikta Kvalifikācijas periodā.
7.2. Lai komanda varētu pretendēt uz Latvijas Olimpiskās izlases statusu, tās sastāvā ir jābūt

2 (diviem) spēlētājiem jaukto pāru konkurencē vai 3 (trīs) spēlētājiem vīriešu, sieviešu un
ratiņkērlinga konkurencē no komandas, kas izcīnīja tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko
izlasi.

7.3. Ja Kvalifikācijas periodā Latvijas izlases statusā ir viena un tā pati komanda un tā atbilst
7.2. punkta nosacījumiem, tā automātiski nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko
izlasi.

7.4. Ja Kvalifikācijas periodā Latvijas izlases statusā ir divas vai vairākas dažādas komandas:
7.4.1. ja Latvijai automātiski ir garantēta vieta Olimpiskajās spēlēs, nepiedaloties

Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, un viena no šīm komandām ir nopelnījusi
vismaz 75% no Olimpisko spēļu ieskaites punktiem un atbilst 7.2. punkta
nosacījumiem, tad šī komanda automātiski kļūst par Latvijas Olimpisko izlasi,

7.4.2. citos gadījumos tiek rīkots Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs, kurā piedalās
visas komandas, kas ir bijušas Latvijas izlases statusā Kvalifikācijas periodā un
atbilst 7.2. punkta nosacījumiem,

7.4.3. ja Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā 7.2. punkta nosacījumus spēj izpildīt tikai
viena komanda, Latvijas Olimpiskais kvalifikācijas turnīrs netiek rīkots un šī
komanda automātiski nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi.

7.5. Ja 7.2. punkta nosacījumus nespēj izpildīt neviena komanda, dalībai Latvijas Olimpiskajā
Kvalifikācijas turnīrā var pieteikties jebkura komanda. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas
turnīra uzvarētāji nodrošina tiesības kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi.

7.6. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar šo noteikumu 8.
punktu.



7.7. Latvijas Olimpiskā izlase pārstāv Latviju Olimpiskajās spēlēs un to kvalifikācijas
sacensībās visā Olimpiskajā sezonā, nodrošinot nepārtrauktu 7.2. punkta izpildi. Ja izlase
nespēj pildīt 7.2. punkta izpildi vai atsakās no tiesībām kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi,
tā nekavējoties informē LKA valdi par radušos situāciju un LKA valde lemj par tālāko
rīcību.

7.8. Latvijas Olimpiskā izlase Olimpiskajā sezonā nepiedalās Eiropas un Pasaules
čempionātos un to kvalifikācijas sacensībās. Ja Latvijas Olimpiskā izlase ir izcīnījusi
tiesības pārstāvēt Latviju Eiropas un Pasaules čempionātos un to kvalifikācijas
sacensībās Olimpiskajā sezonā, šīs tiesības pāriet nākamajai komandai.

7.9. Komandas, kuras ir ieguvušas tiesības pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs un to
kvalifikācijas turnīros, ar rakstisku iesniegumu LKA valdei apliecina savu vēlmi izmantot
izcīnītās tiesības. Iesniegums LKA valdei ir jāiesniedz divu nedēļu laikā no brīža, kad
komanda ir izcīnījusi tiesības pārstāvēt Latviju, ja vien attiecīgo sacensību nolikumā nav
atrunāta cita kārtība.

8. LATVIJAS OLIMPISKAIS KVALIFIKĀCIJAS TURNĪRS

8.1. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek rīkots, ja atbilstoši 7.4.2. un 7.5. punktam
nav iespējams noteikt Latvijas Olimpisko izlasi bez Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas
turnīra veikšanas.

8.2. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra uzvarētāji nodrošina tiesības kļūt par Olimpisko
izlasi. Ja Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra pirmo divu vietu ieguvēji atsakās no
savām tiesībām kļūt par Latvijas Olimpisko izlasi vai nespēj izpildīt 7.2. punkta
nosacījumus, LKA valde pieņem lēmumu par to, kura komandas iegūs tiesības kļūt par
Olimpisko izlasi.

8.3. Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā var piedalīties tikai tās LKA Biedru pārstāvētās
komandas, kas atbilstoši 7.4.2. un 7.5. punktam kvalificējas dalībai šajās sacensībās,
iesniedzot OK vārdiskā sastāva pieteikumu dalībai Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas
turnīrā (Pielikums Nr.1).

8.4. Katra komanda Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram var pieteikt tieši 2 (divus)
spēlētājus jaukto pāru konkurencē un ne mazāk kā 4 (četrus) un ne vairāk kā 5 (piecus)
spēlētājus vīriešu, sieviešu un ratiņkērlinga komandu konkurencē.

8.5. Ja komanda piedalās Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā, saskaņā ar 7.4.2. punkta
nosacījumiem:

8.5.1. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas
pieteikumu (Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei, ja tiek saglabāts komandas statuss, atbilstoši
7.4.2. punktam.

8.5.2. Ja komanda nespēj nodrošināt 7.2. punkta prasības, tai nav tiesību piedalīties
Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā.

8.6. Ja komanda piedalās Olimpiskajā Kvalifikācijas turnīrā, saskaņā ar 7.5. punkta
nosacījumiem:

8.6.1. Komandai ir tiesības veikt vārdiskā sastāva izmaiņas, iesniedzot atbilstošas formas
pieteikumu (Pielikums Nr.2) ne vēlāk kā 2 dienas līdz Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra pirmajai spēlei.

8.7. Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram pieteikto komandu nosaukumi sastāv no
divām daļām, kas tiek atdalītas savā starpā ar daļsvītru:

8.7.1. komandas nosaukuma pirmā daļa sastāv no LKA biedra nosaukuma saīsinājuma vai
komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma.

8.7.2. komandas nosaukuma otrā daļa sastāv no: komandas kapteiņa (skipa) uzvārda



vīriešu un sieviešu konkurencē; no spēlētāju uzvādiem un, nepieciešamības
gadījumā, iniciāļiem jaukto pāru konkurencē

8.8. Ja komandas nosaukumā tiek izmantots komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču
zīmes (zīmola) nosaukums, tad komandai kopā ar pieteikumu Olimpiskajam Kvalifikācijas
turnīram ir jāiesniedz komandas atbalstītāja (sponsora) rakstiska vēstule ar lūgumu
komandas atbalstītāja (sponsora) vai tā preču zīmes (zīmola) nosaukuma iekļaušanu
komandas nosaukumā.

8.9. Aizliegts komandu nosaukumos ietvert alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un
citus ar sportu nesavienojamus nosaukumus.

8.10. Latvijas Olimpiskajam Kvalifikācijas turnīram pieteiktais spēlētājs var tikt pieteikts un
spēlēt tikai vienā komandā katrā Kvalifikācijas turnīrā.

8.11. Spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, Latvijas Olimpiskajā Kvalifikācijas
turnīrā drīkst piedalīties tikai ar vismaz viena no vecākiem vai aizbildņa atļauju, kuru
iesniedz OK kopā ar komandas pieteikumu.

8.12. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra norises laiku LKA izziņo ne vēlāk kā sešus
mēnešus pirms Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra sākuma, norādot pieteikšanās termiņu.

8.13. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek izspēlēts atbilstoši LKA valdes apstiprinātam
sacensību kalendāram, bet ne vēlāk kā četrus kalendāros mēnešus pirms Olimpisko
spēļu vai to tuvāko kvalifikācijas sacensību sākuma.

8.14. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra spēļu kalendāru, pēc visu komandu pieteikumu
saņemšanas, OK apstiprina ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms Latvijas Olimpiskā
Kvalifikācijas turnīra sākuma.

8.15. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra izspēles kārtība:
8.15.1. ja piedalās 2 komandas, tad komandas sacenšas līdz vienas komandas trīs

uzvarām;
8.15.2. ja piedalās 3-4 komandas, tad komandas izspēlē divus apļus pamatturnīrā; divas

labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām;
8.15.3. ja piedalās 5 vai vairāk komandas, tad komandas izspēlē vienu apli pamatturnīrā;

divas labākās komandas finālturnīrā sacenšas līdz vienas komandas trīs uzvarām.
8.16. Latvijas Olimpiskais Kvalifikācijas turnīrs tiek aizvadīts saskaņā ar spēkā esošajiem WCF

spēles un sacensību noteikumiem, izņemot izmaiņas, kas ir atrunātas šajā dokumentā:
8.16.1. spēles sastāv no 10 (desmit) endiem sieviešu un vīriešu konkurencē; no 8

(astoņiem) endiem jaukto pāru konkurencē;
8.16.2. spēlē neizšķirti netiek fiksēti.

8.17. Visām komandām visa Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra laikā komandu formām ir
jābūt saskaņā ar LKA valdes apstiprinātiem Komandu vizuālās identitātes noteikumiem.

8.18. Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra dalībnieki netiek apbalvoti, bet dalībniekiem var
piešķirt specbalvas.

8.19. Visas Latvijas Olimpiskā Kvalifikācijas turnīra organizēšanas izmaksas sedz LKA.
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