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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2018. gada 8. martā Nr. 1/2018-2

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

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Ieva Krusta, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis
novērotāji: Evita Regža

sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1. Latvijas senioru vīriešu izlases apstiprināšana dalībai 2018. gada Pasaules senioru vīriešu
kērlinga čempionātā.
2. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai 2018. gada Pasaules jaukto pāru
kērlinga čempionātā.
3. “Noteikumu par aizliegumu ar manipulācijām LKA rīkotajās vai atbalstītajās kērlinga
sacensībās” apstiprināšana.
4. Par iespējamajām izmaiņām “Nacionālo kērlinga izlašu noteikumos”.
5. Par 2018./2019. gada sezonas kalendāro plānu.
6. Par atbalstu jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem.
7. Par LKA 2018. gada budžetu.
8. Dažādi.

a) Par Latvijas Kērlinga kluba izslēgšanu LKA biedru saraksta.
b) LKA finanšu gada (01.01.2017.-31.12.2017.) pārskata apstiprināšana.
c) “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā.
d) Par LKA izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra.

1. Latvijas senioru vīriešu izlases apstiprināšana dalībai
2018. gada Pasaules senioru vīriešu kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts senioru vīriešu komandas SK OB/Regža iesniegums ar
lūgumu apstiprināt komandas sastāvu dalībai 2018. gada Pasaules senioru vīriešu kērlinga
čempionātā šādā sastāvā: Ansis Regža, Jānis Rēdlihs, Aivars Purmalis, Modris Vītoliņš, trenere
Dace Regža.

Komanda ir uzvarējusi 2018. gada Latvijas senioru kērlinga čempionātā un, saskaņā ar
“Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu” 2.4. punktu ir izcīnījusi tiesības pārstāvēt
Latviju Pasaules senioru vīriešu kērlinga čempionātā attiecīgajā kalendārajā sezonā.

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



un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru vīriešu izlasi dalībai 2018. gada Pasaules senioru vīriešu

kērlinga čempionātā 21.-28.04.2018. Esterzundā, Zviedrijā šādā sastāvā: Ansis Regža, Jānis
Rēdlihs, Aivars Purmalis, Modris Vītoliņš, trenere Dace Regža.

2. Latvijas jaukto pāru izlases apstiprināšana dalībai
2018. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts jaukto pāru komandas VKK/S.Blumberga R.Gulbis
komandas dalībnieces Santas Blumbergas iesniegums ar lūgumu apstiprināt komandas sastāvu
dalībai 2018. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Santa Blumberga,
Ritvars Gulbis, treneris Aivars Avotiņš. Iesniegumam ir pievienots arī sagatavošanās plāns, kurā
nav iekļauti visi LKA noteiktie obligātie sagatavošanās turnīri.

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

un pieņem lēmumu:
1. Neapstiprināt Latvijas jauktā pāra izlase dalībai 2018. gada Pasaules jaukto pāru

kērlinga čempionātā.
2. Prasīt papildus informāciju komandai “VKK/S.Blumberga R.Gulbis” par plānotajiem

sagatavošanās turnīriem un iemesliem, kāpēc komanda nevarēs apmeklēt LKA noteiktos trīs
turnīrus.

3. “Noteikumu par aizliegumu ar manipulācijām LKA rīkotajās vai atbalstītajās kērlinga
sacensībās” apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka gada 15. janvāra valdes sēdē tika pieņemts lēmums izstrādāt
nolikumu, kā rīkoties gadījumos, kad ir aizdomas vai konstatēts pārkāpums saistībā ar
manipulācijām spēļu rezultātos. O.Briedis ir sagatavojis “Noteikumus par aizliegumu ar
manipulācijām LKA rīkotajās vai atbalstītajās kērlinga sacensībās”.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Noteikumus par aizliegumu ar manipulācijām LKA rīkotajās vai

atbalstītajās kērlinga sacensībās” (pielikums Nr.1).

4. Par iespējamajām izmaiņām “Nacionālo kērlinga izlašu noteikumos”

A.Zentelis informē, ka sākot ar 2018./2019. gada sezonu mainīsies atlases kārtība uz
Pasaules kērlinga čempionātu vīriešiem un sievietēm. Pasaules Kērlinga federācija sacensību
kalendārā ir iekļāvusi Pasaules čempionāta kvalifikāciju. 2018. gadā šo sacensību norise ir
plānota vienu nedēļu pēc Eiropas čempionātā.

Ja Latvijas sieviešu izlasei neizdosies iekļūt Eiropas čempionāta astotniekā un
kvalificēties Pasaules čempionātam tiešā veidā, izlase jau pašlaik ir garantējusi vietu Pasaules
čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Arī vīriešu izlasei ir iespēja iekļūt Eiropas čempionāta B grupas



spēcīgāko divniekā un kvalificēties Pasaules čempionāta kvalifikācijai.

Ņemot vērā nelielo laika atstarpi starp Eiropas čempionātu un Pasaules čempionāta
kvalifikāciju, A.Zentelis rosina noteikt, ka Latviju Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā
pārstāvētu tā pati izlase, kas ir piedalījusies attiecīgajā kalendārajā sezonā Eiropas čempionātā.

Notiek diskusija.

O.Briedis pamet valdes sēdi.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Veikt izmaiņas “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumu” 2.1. punktā, izsakot

to šādā redakcijā: “2.1. Eiropas čempionāta Latvijas kvalifikācijas turnīra vīriešu un sieviešu
konkurencē uzvarētāji izcīna tiesības pārstāvēt Latviju attiecīgās kalendārās sezonas Eiropas
čempionātā un Pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrā, ja Latvija ir kvalificējusies šīm
sacensībām”.

A.Zentelis norāda, ka ir noslēdzies iepriekšējais un sācies jauns Olimpiskais cikls. Kaut
gan vēl nav zināms, vai atlases kārtība uz 2022. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm tiks saglabāta
kā līdz šim vai tiks mainīta, šis būtu īstais brīdis, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas “Nacionālo
kērlinga izlašu veidošanas noteikumu” 3. punktā, kas skar Latvijas izlašu dalību WCF rīkotajā
Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, Olimpiskajās spēlēs un Paraolimpiskajās spēlēs.

Notiek diskusija.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Noteikt, ka atlases ciklā uz 2022. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm un 2022. gada

Ziemas Paraolimpiskajām spēlēm Latvijas vīriešu, sieviešu, jauktā pāra olimpiskā izlase un
ratiņkērlinga paraolimpiskā izlase tiks noteikta pēc 2019./2020. un 2020./2021. gada sezonā
uzrādītajiem rezultātiem.

2. Noteikt, ka vīriešu, sieviešu un jauktā pāra olimpiskā izlase un ratiņkērlinga
paraolimpiskā izlase, ja tai ir jāstartē 2021./2022. gada sezonā Olimpiskajās vai Paraolimpiskajās
spēlēs vai to kvalifikācijas turnīros, nepiedalās Latvijas izlases sastāvā Eiropas un Pasaules
čempionātos un to kvalifikācijas turnīros.

3. Turpināt darbu pie detalizētas atlases kārtības noteikšanas un saskaņot to ar LKA
biedriem.

5. Par 2018./2019. gada sezonas kalendāro plānu

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots LKA 2018./2019. gada sezona kalendārā plāna
projekts. Kaut gan ir neskaidrības par atsevišķu pasākumu norises datumiem, būtu nepieciešams
savlaicīgi izziņot Latvijas čempionātu un kvalifikācijas sacensību norises datumus, lai komandas
varētu saplānot nākamās sezonas aktivitātes.



Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt LKA 2018./2019. gada sezonas kalendāro plānu (pielikums Nr.2).

6. Par atbalstu jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem

R.Vaivods ir sagatavojis vairākus priekšlikumus finansiālajam atbalstam jauniešiem
vecumā no 21 līdz 25 gadiem (ieskaitot), lai stimulētu viņus turpināt attīstīties kērlingā:

- 50% līdzfinansējums Latvijas čempionātā vīriešiem, sievietēm un jauktajiem pāriem,

- 50% līdzfinansējums individuālajiem abonementiem.

Tāpat jau pašlaik jauniešiem līdz 25 gadu vecumam netiek prasīts līdzfinansējums
sagatavošanās posmā, ja jaunietis ir startējis komandā, kas Latvijas čempionātā vīriešiem,
sievietēm vai jauktajiem pāriem ir ieņēmuši 1.-3. vietu.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Uzdot A.Zentelim līdz 15.04.2018 sagatavot finansiālā atbalsta nolikumu

jauniešiem vecumā no 22 līdz 25 gadiem.

7. Par LKA 2018. gada budžetu

A.Zentelis ir nosūtījis LKA valdei informāciju par 2017. gada ieņēmumu-izdevumu
pārskata izpildi, kā arī 2018. gada ieņēmumu-izdevumu plāna projektu.

Valde diskutē.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt 2018. gada ieņēmumu-izdevumu plānu (pielikums Nr.3).

8. Dažādi

a) Par Latvijas Kērlinga kluba izslēgšanu LKA biedru saraksta
A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas Kērlinga kluba iesniegums ar lūgumus izslēgt

klubu no LKA biedru saraksta ar 2018. gada 1. martu.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Izslēgt biedrību “Latvijas Kērlinga klubs” no Latvijas Kērlinga asociācijas.
2. Uzdod A.Zentelim līdz 15.03.2018. nosūtīt informāciju biedrībai “Latvijas



Kērlinga klubs” par valdes sēdes lēmumu.

b) LKA finanšu gada (01.01.2017.-31.12.2017.) pārskata apstiprināšana
A.Zentelis informē, ka ka ir sagatavots biedrības finansiālās darbības pārskats par periodu

no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim un rosina to apstiprināt.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2017. gada 31. decembri sastāda 60 008 EUR
(sešdesmit tūkstoši astoņi eiro) apmērā;
- Ienākumu un Izdevumu pārskats par 2017. gadu;
- Ziedojumu pārskats par 2017. gadu;
- Ziedojumu izlietojums par 2017. gadu;

2. 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.

c) “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2018.-30.06.2019.” nolikuma apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru
sacensību organizēšanai periodā. 01.07.2018.-30.06.2019.” nolikums un tā pielikumi. 2018. gada
budžetā kopējais atvēlētais finansējums šai pozīcijai ir paredzēts 4’000 EUR apmērā. A.Zentelis
rosina saglabāt nosacījumus, ka vienām sacensībām piešķiramais finansējums ir ne vairāk kā 600
EUR un finansējums ir izlietojams vienīgi sporta bāzes nomai.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

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

periodā 01.07.2018.-30.06.2019.” nolikumu un tā pielikumus (pielikums nr.4).

d) Par LKA izslēgšanu no PVN maksātāju reģistra
A.Zentelis informē, ka LKA atrašanās PVN maksātāju reģistrā sarežģī grāmatvedisko

uzskaiti. Tā kā LKA neveic nekādas darbības, kas dotu būtiskas priekšrocības, atrodoties šajā
reģistrā, tad, pēc grāmatvedības rekomendācijām, būtu lietderīgi izslēgt LKA no PVN maksātāju
reģistra.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Uzdot Artim Zentelim veikt nepieciešamās formalitātes, lai izslēgtu Latvijas Kērlinga



asociāciju no Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

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 Ieva Krusta

Artis Zentelis

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis



Pielikums nr.1

Noteikumi par aizliegumu ar manipulācijām
LKA rīkotajās vai atbalstītajās kērlinga sacensībās

I Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka aizliegumus un atbildību par manipulācijām ar Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk -
LKA ) rīkotajām vai atbalstītajām sporta sacensībām, kas ir jebkāda veida darbības, kas vērstas uz sporta
sacensību gaitas vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu.

2. Rīcība, kura ir aizliegta saskaņā ar šo Noteikumu nosacījumiem, var būt kriminālnoziegums un/vai citu
piemērojamo likumu un noteikumu pārkāpums. Atsauce īpaši attiecas uz Krimnāllikumu un Sporta likumu.
Šie Noteikumi ir paredzēti šādu likumu un noteikumu papildināšanai.

II Personas

3.Šie noteikumi attiecināmi uz sekojošām personām;

3.1. Spēlētājiem;

3.2. Treneriem;

3.3. Tiesnešiem;

3.4. LKA amatpersonām;

3.5. Jebkurām citām LKA jurisdikcijā (darbinieki, atbalsta personāls, pakalpojumu sniedzēji) esošajām
personām;

3.6. Personām, kas jebkādā veidā ir saistītas LKA biedriem (klubiem);

3.7. Sacensību organizatoru personālu;

3.8. Pārējām personām, kas strādā ar spēlētāju vai jebkādā citā veidā ir saistītas ar spēlētāju.

III Aizliegumi

4. Aizliegumi rīcībai (darbībai vai bezdarbībai), kas uzskatāma par manipulācijām ar LKA rīkotajām vai
atbalstītajām sporta sacensībām;

4.1. Spēlētājs;

4.1.1. Nedrīkst likt likmes, pieņemt, slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar derībām, vai derēt un iesaistīties
kādās citās finanšu spekulācijās (turpmāk - Derības) ar nevienu fizisku vai juridisku personu par jebkuras



spēles vai sacensību rezultātu, rezultāta attīstības, iesaistīto personu uzvedības un snieguma vai kādu citu
aspektu, kurā spēlētājs piedalās vai, kurā spēlētājam ir kāda tieša vai netieša ietekme;

4.1.2. Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt likmes, pieņemt,
slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām ar nevienu fizisku vai juridisku personu saistībā ar kādu
savu, savas pārstāvētās komandas vai citas komandas snieguma aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās,
kurās viņš piedalās vai kurās viņam ir kāda tieša vai netieša ietekme;

4.1.3. Apzināti par atlīdzību rādīt sliktāku sniegumu par savām spējām kādā spēlē vai sacensībās.

4.2. Citas šo noteikumu 3.punktā norādītās personas, izņemot spēlētāju;

4.2.1. Nedrīkst slēgt derības saistībā ar jebkura spēlētāja snieguma aspektu kādā spēlē vai sacensībās, ja
šo noteikumu 3. punktā norādītās personas, izņemot spēlētāju, ir saistītas ar spēlētāju vai viņām ir jebkāda
tieša vai netieša ietekme konkrētajā spēlē vai sacensībās;

4.2.2. Nedrīkst lūgt, piespiest, dot norādījumus, veicināt, ļaut vai mudināt kādu personu likt likmes, pieņemt,
slēgt vai kādā citā veidā nodarboties ar Derībām ar nevienu fizisku vai juridisku personu saistībā ar kāda
spēlētāja snieguma aspektu jebkurā spēlē vai sacensībās, ja šo noteikumu 3.punktā, izņemot spēlētāju,
norādītās personas ir saistītas ar spēlētāju vai tām ir jebkāda tieša vai netieša ietekme konkrētajā spēlē vai
sacensībās;

4.3. Visas šo noteikumu 3.punktā norādītās personas;

4.3.1. Nedrīkst vienoties (piekukuļošanas vai krāpniecības veidā), neatkarīgā no tā, vai persona ir viena pati
vai kopā ar citām personām, par jebkuras spēles vai sacensību rezultātu, rezultāta attīstības, iesaistīto
personu uzvedības un snieguma vai kādu citu aspektu;

4.3.2. Nedrīkst piespiest vai mudināt kādu spēlētāju par atlīdzību kādā spēlē vai sacensībās rādīt sliktāku
sniegumu par savām spējām;

4.3.3. Nedrīkst piedāvāt vai dot (vai piekrist piedāvāt vai dot kādas citas personas vārdā) kādai citai personai
jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs, vai citas
personas sniegumu vai dalību jebkurā spēlē vai sacensībās;

4.3.3. Nedrīkst lūgt vai pieņemt (vai piekrist lūgt vai pieņemt kādas citas personas vārdā) no kādas citas
personas jebkādus labumus (neatkarīgi no tā, vai finanšu vai kādā citā veidā) ar mērķi ietekmēt vai nu šīs,
vai citas personas sniegumu vai dalību jebkurā spēlē vai sacensībās;

4.3.4. Nedrīkst izmantot vai sniegt kādai citai personai, izmantošanai saistībā ar Derībām, nekādu ar spēli,
spēlētājiem, komandām un sacensībām saistītu informāciju, kura ir personas rīcībā pateicoties šīs personas
amatam vai lomai kērlingā un, kas publiski nav zināma vai publiski nav viegli pieejama;

4.3.5. Nedrīkst sniegt informāciju nevienai personai par atlīdzību pirms vai pēc jebkuras spēles vai
sacensībām par spēlētājiem spēlē vai sacensībās, spēles vai sacensību apstākļiem, taktiskajiem
apsvērumiem vai jebkuru citu aspektu, izņemot gadījumus, kad šāda informācija jau ir vai nonāks
sabiedrības zināšanā vai ir sabiedrībai viegli pieejama. Piemēram, tas nebūs šī punkta pārkāpums, ja šāda
informācija tiks sniegta žurnālistam viedokļa veidā publicēšanai laikrakstā kā raksta daļa vai sleja;

4.3.6. Nedrīkst kavēties sniegt LKA valdei visu informāciju par jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kurus
šī Persona ir saņēmusi, lai iesaistītos darbībās, kuras var tikt uzskatītas par šo Noteikumu pārkāpumu;

4.3.7. Nedrīkst kavēties sniegt LKA valdei visu informāciju par jebkuriem kontaktiem vai aicinājumiem, kuri
šai Personai ir zināmi, kurus ir saņēmusi jebkura cita Persona, lai iesaistītos darbībās, kuras var tikt
uzskatītas par šo Noteikumu pārkāpumu;



4.3.8. Nedrīkst kavēties sadarboties jebkuras LKA izmeklēšanas sakarā, saistībā ar iespējamo šo Noteikumu
pārkāpumu, tai skaitā atteikšanos bez pamatota iemesla sniegt LKA valdei pieprasīto informāciju, kura
attiecas uz šādu izmeklēšanu.

4.3.9. Aizliegts sadarboties ar personu vai pieņemt jebkādu atbalstu no personas, kurai LKA valde
piemērojusi sodu par šo Noteikumu pārkāpumu soda noteiktajā termiņā.

IV Izmeklēšanas un sodu noteikšanas pilnvaras

5. Izmeklēšanu veic un sodu par šo noteikumu pārkāpumiem nosaka LKA valde.

6. Lai izvairītos no interešu konflikta, kā arī lai tiktu veikta objektīva izmeklēšana un soda noteikšana, LKA
valde nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citas personas, kas ir LKA kērlingistu reģistrā.

7. Pieaicinātajām personām attiecībā uz šo Noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un soda noteikšanu ir tādas
pašas pilnvaras, kā valdes locekļiem.

8. Sodu par šo noteikumu pārkāpumu nosaka, valdei vai pieaicinātajām personām balsojot ar balsu
vairākumu, vienāda balsojuma gadījumā izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam. Valde ir lemttiesīga, ja
tajā piedalās vismaz 4 valdes locekļi vai pieaicinātās personas.

V Izmeklēšana

9. LKA valdei, saņemot informāciju par iespējamiem šo Noteikumu pārkāpumiem, ir tiesības pieprasīt šo
noteikumu 3. punktā minētajām personām, kā arī citām personām informāciju (ziņa vai ziņu kopums jebkurā
tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā) par šo noteikumu pārkāpumiem.

9.1. Informāciju LKA valde var pieprasīt rakstveidā, mutvārdos vai elektroniskā veidā.

9.2. Informāciju LKA valdei persona sniedz rakstveidā, mutvārdos vai elektroniskā veidā. Ja informācija tiek
sniegta mutvārdos, LKA valde sniegto informāciju fiksē rakstveidā.

10. Personai pieprasītā informācija jāsniedz septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, vai citā
pieprasījumā norādītajā termiņā.

11. Personai, uz kuru attiecas lēmums, 7 dienu laikā ir tiesības iesniegt apelāciju Apelācijas komisijai.

VI Sodi

12. LKA valde spēlētājam par šo noteikumu 4.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumiem piemēro vieno no
šādiem sodiem:

12.1. Aizliegums piedalīties attiecīgajās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās;

12.2. Aizliegums piedalīties jebkurās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz LKA valdes noteikto
termiņu;

12.3. Aizliegums piedalīties, jebkurās LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz mūžu;

13. LKA valde šo noteikumu 3. punktā norādītajām personām, izņemot spēlētājam, piemēro vienu no šādiem
sodiem;



13.1. Aizliegums piedalīties, atbalstīt vai jebkādā citā veidā būt saistītam ar spēlētāju, sacensību
organizatoru LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās LKA valdes noteiktajā termiņā;

13.2. Aizliegums piedalīties, atbalstīt vai jebkādā citā veidā būt saistītam ar spēlētāju, sacensību
organizatoru, LKA rīkotajās vai atbalstītajās sacensībās uz mūžu.

VII Apelācijas komisija

14. Apelāciju par LKA valdes pieņemtajiem lēmumiem par šo noteikumu pārkāpumiem izskata Apelācijas
komisija.

15. Apelācijas komisiju izveido LKA Ģenerālsekretārs, pieaicinot 3 personas, kuras iesaka (izvirza) LKA
biedri un kas ir reģistrētas LKA kērlingistu reģistrā.

16. Apelācijas komisijas sastāvā nevar būt personas, kas ir piedalījušās sākotnējā lēmuma pieņemšanā.

17. Veicot izmeklēšanu Apelācijas komisija piemēro šo noteikumu V nodaļā noteiktos nosacījumus.

18. Apelācijas komisija, pieņem vienu no šādiem lēmumiem;

18.1. Atstāj spēkā LKA valdes pieņemto lēmumu;

18.2. Atceļ LKA valdes pieņemto lēmumu.

19. Lēmumu Apelācijas komisija 3 cilvēku sastāvā pieņem ar balsu vairākumu. LKA Ģenerālsekretārs
lēmuma pieņemšanās nepiedalās.

20. Apelācijas komisijas lēmums ir galīgs.

VIII Citi noteikumi

20. Saņemot informāciju par iespējamiem šo noteikumu pārkāpumiem LKA valde rakstveidā vai citā
pieprasītā veidā sniedz informāciju citām tiesību aizsardzības iestādēm, kas uzrauga aizliegumu par
manipulācijām ar sporta sacensībām.

21. LKA valde uzrauga šo Noteikumu ievērošanu.

22. Šajos Noteikumos vārdi, kuri apzīmē vienskaitli, ietver arī daudzskaitli un otrādāk un vīriešu dzimte ietver
arī sieviešu dzimti.



Pielikums nr.2

Latvijas Kērlinga asociācijas 
2018./2019. gada sezonas kalendārais plāns

Atjaunots 08.03.2018.

Gads Mēn. Datumi Pasākums Tips Vieta Orga-
nizē

Pieteikšanās 
līdz Dalības maksa

2018

Aug 23-25 Ventspils Cup OPEN Ventspils OC, Ventspils VKK
? 31-2 Stepping Stone Programme Kērlinga halle, Rīga LKA

Sep
6-9 7th Annual World Curling Congress - Budapest, Ungārija WCF
7-9 Riga Open OPEN Kērlinga halle, Rīga LKA

21-23 Riga International Curling Challenge SIEV Kērlinga halle, Rīga KH

Okt

3-7 EČ Latvijas kvalifikācija vīriešiem, sievietēm VIR, SIEV Kērlinga halle, Rīga LKA - -
12-20 World Mixed Curling Championship MIX ??? WCF
25-28 CCT Latvian International Challenger VIR, SIEV Tukuma ledus halle, Tukums LKA
31-4 Latvijas čempionāts kērlingā jauktajiem pāriem MD Kērlinga halle, Rīga LKA

Nov

9-11 Rīgas atklātais čempionāts kērlingā VIR, SIEV Kērlinga halle, Rīga KH
9-15 World Wheelchair B-Curling Championship WHEELCH Lohja, Somija WCF
16-24 Le Gruyere European Curling Championships VIR, SIEV Tallinn, Igaunija WCF
30-2 Riga Junior Open JUNIORI Kērlinga halle, Rīga LKA

Dec 4-9 World Qualification Event VIR, SIEV ??? WCF
8-9 Ziemassvētku kauss OPEN Ventspils OC, Ventspils VKK

2019

Jan

3-10 World Junior-B Curling Championships JUNIORI Lohja, Somija WCF
13 Saulkrastu nov. individuālais čempionāts IND Kērlinga halle, Rīga KH

18-20 Baltic Superleague VIR Kērlinga halle, Rīga KKR

28-3 Latvijas čempionāts kērlingā vīriešiem un sievietēm, 
A grupa VIR, SIEV Kērlinga halle, Rīga LKA

Feb 8-10 Latvijas čempionāts kērlingā senioriem SENIORI Kērlinga halle, Rīga LKA
21-24 PČ kvalifikācija jauktajiem pāriem MD Kērlinga halle, Rīga LKA - -

Mar

2-10 World Wheelchair Curling Championship WHEELCH Stirling, Skotija WCF
2-12 World University Games JUNIORI Krasnoyarsk, Krievija WCF

? Latvijas IV Ziemas Olimpiāde VIR, SIEV ? LOK
16-24 World Junior Curling Championship JUNIORI Liverpool, Kanāda WCF
16-24 Ford World Women's Curling Championship SIEV Silkeborg, Dānija WCF

? 28-31 WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup I Jauktie pāri Kērlinga halle, Rīga KH
30-7 World Men's Curling Championship VIR ???, Kanāda WCF

Apr

1-4 Latvijas čempionāts ratiņkērlingā WHEELCH Kērlinga halle, Rīga LKA

4-7 Latvijas čempionāts kērlingā junioriem JUNIORI Kērlinga halle, Rīga LKA
9-16 European “C” Curling Championships VIR, SIEV ??? WCF

? 11-14 WCT Latvian Mixed Doubles Curling Cup II Jauktie pāri Kērlinga halle, Rīga KH
20-27 World Mixed Doubles Curling Championship Jauktie pāri ??? WCF
20-27 World Senior Curling Championship Seniori ??? WCF

Mai 10-12 Latvijas čempionāts jauktajām komandām MIX Kērlinga halle, Rīga LKA
17-19 Latvijas čempionāts jauktajām komandām MIX Kērlinga halle, Rīga LKA

- Pasākumi Latvijā
- Starptautiskās sacensības
- Latvijas čempionāti

* - plānā var tikt veiktas izmaiņas (papildināts ar sacīkstēm, mainīti datumi u.c. izmaiņas). Aktuālā versija pieejama www.curling.lv



Pielikums nr.3

Latvijas Kērlinga asociācijas 
2018. gada ieņēmumu-izdevumu pārskats, EUR

Plāns Saņemts
Ieņēmumi 276.506 0 
Dotācijas 222.673 0 

IZM izlasēm (Izglītības un zinātnes ministrija, izlašu nodrošinājums) 128.878 
IZM naudas balva (Izglītības un zinātnes ministrija, par sasniegumiem 2017. gadā) 8.144 
LKSSA (Latvijas Komandu Sporta Spēļu Asociācija, izlašu nodrošinājums) 50.145 
LSFP (Latvijas Sporta Federāciju Padome, sacensību rīkošanai) 8.612 
LPK - IZM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, valsts dotācija) 6.517 
LPK - LVM (Latvijas Paralimpiskā Komiteja, kapitālsabiedrību ziedojumi) 8.000 
WCF DAP (Pasaules Kērlinga fedrācija, attīstības projektiem) 12.377 

Biedra naudas 1.260 0 

Ziedojumi 2.000 0 

Sponsorējumi 3.000 0 

Ieņēmumi no sacensību rīkošanas 41.150 0 
Dalības maksas 30.000 
Tukuma novada dome 4.000 
Rīgas dome 7.150 

Citi ieņēmumi 6.423 0 
Pašvaldību atbalsts izlašu dalībniekiem 1.200 
Olimpiskā solidaritāte 3.070 
WJBCC 2018 lidojumu atmasa no WCF 2.153 

Plāns Izlietots
Izdevumi 252.616 0 
Izlašu nodrošinājums 104.366 0 

jauktie pāri 8.000 
ratiņkērlings 14.517 
vīrieši 15.000 
sievietes 15.000 
sievietes (Pasaules čempionāta kvalifikācija) 10.000 
juniori 16.000 
juniores 16.000 
kopējie izdevumi (vimpeļi, nozīmītes, apdrošināšana, formas tērpi) 5.300 
junioru izlašu treneri 4.549 

Prioritāro komandu nodrošinājums 22.887 0 
vīrieši

1. vieta 5.000 
2. vieta 2.500 
3. vieta 1.500 

sievietes
1. vieta 5.000 
2. vieta 2.500 
3. vieta 1.500 

jauktie pāri
1. vieta 2.693 
2. vieta 1.444 
3. vieta 750 

Sacensību rīkošanas izdevumi 34.000 0 



Sacensību rīkošanas līdzfinansējums 17.180 0 
EČ kvalifikācijas turnīrs vīriešiem/sievietēm 4.100 
LČ jauktajiem pāriem 1.000 
LČ senioriem 200 
LČ junioriem 2.700 
LČ ratiņkērlingā 800 
LČ MIX 1.000 
Riga Junior Open 1.750 
CCT LIC 3.000 
Rīgas čempionāts 2.630 
Pārējās sacensības -

Attīstības projekti 33.900 0 
Jauniešu-iesācēju grupas 7.000 
Līdzfinansējums junioru komandām 6.000 
Līdzfinansējums junioriem sacensībās 2.000 

Latvijas čempionāts vīr./siev.
Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem
Amatieru līga, Darbdienu līga

Junioru dalība starptautiskajās nometnēs 3.500 
Treneru C kategorijas kursi 700 
TV translācijas sportcentrs.com 4.000 
Skolu bezmaksas pasākumi KH 4.000 
Dalība publiskajos popularizācijas pasākumos 500 
Mārketinga materiāli 1.000 
Projektu konkurss LKA biedru rīkotajiem turnīriem 4.000 
U25 atbalsta programma 1.200 

Biedru naudas 1.068 0 
LKSSA biedra nauda 700 
WCF biedra nauda 368 

Administratīvie izdevumi 39.214 0 
Ģenerālsekretārs 20.107 
PR speciālists 11.833 
Projektu vadītājs 1.260 
Grāmatvedība 2.360 
Telpu īre 1.647 
Komunālie maksājumi 540 
Internets 218 
Pārējie administratīvie izdevumi 1.250 

Citi izdevumi 0 0 

IEŅĒMUMI vs IZDEVUMI 23.891 0 



Pielikums nr.4

NOLIKUMS

Rīgā

Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2018.-30.06.2019.

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 gadā 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. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā 10 (desmit) darba dienas
pēc Konkursa paziņojuma izsludināšanas.

9. LKA Biedra pieteikums dalībai Konkursā (turpmāk – Pieteikums)
(1.pielikums) iesniedzams līdz paziņojumā par Konkursu norādītajam termiņam
elektroniskā formātā – 1 (vienā) eksemplārā PDF formātā un saglabātu vienā failā,
nosūtot uz LKA oficiālo e-pasta adresi curling@curling.lv.
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10. LKA valde izskata tikai Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos
pieteikumus.

11. Konkursa nolikums neattiecas uz World Curling Tour (WCT) līmeņa
turnīriem, kā arī LKA organizētajām sacensībām.

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

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

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

15. Kopējais Sacensībām piešķiramais finansējuma apjoms ir 4000 EUR.

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

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

20. Pēc 19. punkta izpildes un rēķina saņemšanas no sporta bāzes LKA veic
maksājumu saskaņā ar apstiprināto Finansējumu 10 darba dienu laikā.

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

22. 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.
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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.

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 pieteikumu pieņemšanas
termiņa beigām.

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.


