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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2019. gada 19. februārī Nr. 1/2019-2

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

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

sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:30

Darba kārtība:
1. Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai 2019. gada Pasaules kērlinga čempionātā.
2. Par LKA 2019. gada budžetu.
3. Dažādi.

a) Par “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2019. gadam”.

1. Latvijas sieviešu izlases apstiprināšana dalībai 2019. gada Pasaules kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts sieviešu komandas JKK/Staša-Šaršūne iesniegums ar
lūgumu apstiprināt komandas sastāvu dalībai 2019. gada Pasaules sieviešu kērlinga čempionātā
šādā sastāvā: Iveta Staša-Šaršūne, Santa Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone, Tīna Siliņa,
treneris Kārlis Smilga.

Tāpat mutiski ir saņemta informācija par to, ka I.Staša-Šaršūne personisku iemeslu dēļ
sacensību vietā varēs ierasties tikai 2019. gada 17. martā un nevarēs piedalīties Pasaules
čempionāta pirmajās divās spēlēs pret Vāciju un Zviedriju.

I.Krusta atzīst, ka komanda ir informēta par šo faktu un ir gatava čempionāta pirmās
divas spēles aizvadīt bez I.Stašas-Šaršūnes dalības.

LKA valdes locekļi diskutē.
A.Zentelis uzskata, ka šis būtu bīstams precedents un turpmāk arī citi izlašu spēlētāji

varētu nepiedalīties visās WCF sacensību spēlēs, tādēļ aicina vienoties ar I.Stašu-Šaršūni par to,
ka viņa pārplāno savu kalendāru tā, lai varētu piedalīties visās čempionāta spēlēs.

R.Vaivods norāda, ka komanda ir uzvarējusi Latvijas čempionātā un LKA valdei nebūtu
jālemj par to, vai komandai ir atbilstošs sagatavošanās plāns un spēlētājam būtu vai nebūtu
jāpiedalās visās čempionāta spēlēs.

I.Palma norāda, ka komanda:
1) EČ laikā iegūstot 5.vietu, ir izcīnījusi Latvijai tiesības startēt PČ,
2) uzvarējusi šajā Latvijas čempionātā un līdz ar to pilntiesīgi izcīnījusi tiesības startēt PČ,

pārstāvot Latviju,
3) sasniegtie rezultāti ne tikai šajā, bet arī iepriekšējās sezonās liecina par komandas



noturīgu un atbilstošu sportisko līmeni un spēju pārstāvēt Latviju Eiropas un pasaules līmenī,
4) LKA valdei būtu jāuzticas, ka komandai ir atbilstošs sagatavošanās plāns,
5) ja komanda ir bijusi informēta par izveidojušos situāciju, jautājums izrunāts komandas

iekšienē un komanda apliecina gatavību čempionāta pirmās divas spēles aizvadīt bez I.Stašas-
Šaršūnes dalības, tad LKA valdei būtu jauzticas tam, ka komanda pilnvērtīgi un kritiski saprot
situāciju un uzņemas atbildīgi un godprātīgi pārstāvēt Latviju pasaules čempionātā labākajā
iespējamajā sastāvā.

O.Briedis uzskata, ka nosacījumiem visiem izlašu dalībniekiem būtu jābūt vienādiem,
tādēļ nebūtu pieļaujamas atkāpes no prasībām izlašu dalībniekiem.

I.Krusta informē, ka balsojumā nepiedalīsies, jo ir komandas JKK/Staša-Šaršūne
dalībniece.

Valde balso: PAR – 2; PRET – 2; ATTURAS – 0. I.Krusta nebalso.

un pieņem lēmumu:
1. Neapstiprināt Latvijas sieviešu izlasi dalībai 2019. gada Pasaules sieviešu kērlinga

čempionātā 16.-24.03.2019. Silkeborgā, Dānijā šādā sastāvā: Iveta Staša-Šaršūne, Santa
Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone, Tīna Siliņa, treneris Kārlis Smilga.

O.Briedis norāda, ka līdz Pasaules čempionātam ir atlicis mazāk nekā mēnesis laika, tādēļ
ir jāpieņem lēmums par izlases apstiprināšanu un aicina I.Krustu tomēr piedalīties balsojumā.

Valde balso: PAR – 3; PRET – 2; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi dalībai 2019. gada Pasaules sieviešu kērlinga

čempionātā 16.-24.03.2019. Silkeborgā, Dānijā šādā sastāvā: Iveta Staša-Šaršūne, Santa
Blumberga, Ieva Krusta, Evelīna Barone, Tīna Siliņa, treneris Kārlis Smilga.

A.Zentelis informē, ka ir saņemts komandas trenera K.Smilgas iesniegums ar lūgumu
apstiprināt sieviešu izlases sastāvā dalībai Pasaules čempionātā arī trenera asistentu Robertu
Krustu. Viņš norāda, ka trenera asistenta piesaiste ir viņa kā trenera vēlme, kas ir saskaņota ar
komandu.

K.Smilga norāda, ka R.Krusts ir ilgus gadus strādājis ar Latvijas vīriešu izlasi un ir ar
pieredzi gan Eiropas A un B grupas čempionātos kā trenerim, gan kā spēlētājam (vīriešiem,
jauktajiem pāriem un jauktajām komandām) un lieliski izprot čempionātu aizkulises un pārzina
trenera pienākumus. Eiropas čempionātā un pasaules čempionātā parasti ir 5 spēlētāji un 3
treneri (treneris, asistents, nacionālais treneris), 2018.gada Eiropas čempionātā tikai Latvija un
Dānija startēja ar 2 treneriem (Ritvars Gulbis palīdzēja akmens testēšanā), parējām komandām
bija 3 oficiālie treneri + neakreditētās personas (psihologi, fizioterapeti, treneri).

Trenera aistenta pienākumi:
- palīdzība pirmsturnīra, pirms spēles, vakara ledus treniņos, akmens testēšanā;
- palīdzība formalitāšu kārtošanā pirms spēles, turnīra gaitā;
- palīdzība taktisko risinājumu piedāvāšanai spēs pārtraukumā un minūtes pārtraukumos;
- pretinieku komandu vērtēšana nākamajām spēlēm, akmeņu spiegošana, informācijas

iegūšana no ledus meistariem;



- pretinieku un savas komandas statistikas analīze, gatavošana nākamajām spēlēm;
- taktiskā plāna saskaņošana nākamajām spēlēm un līdzdalība komandu sapulcēs.
A.Zentelis norāda, ka vēl nav apstiprināts “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikums 2019.

gadam”, bet līdz šim ierastā prakse ir bijusi, ka ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī maksājumi
par oficiālajiem banketiem tiek segti tikai sešām personām.

I.Palma, pamatojoties uz K.Smilgas argumentiem, kā arī atgriezenisko saiti, kas augstu
sasniegumu sporta diskusiju ietvaros saņemta no vairāku izlašu spēlētājiem, aicina neatlikt un
tuvākajā nākotnē risināt līdz šim atlikto treneru jautājumu augstu sasniegumu sporta ietvaros.

LKA valdes locekļi diskutē.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 1.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt trenera asistentu Robertu Krustu Latvijas sieviešu izlases sastāvā dalībai

2019. gada Pasaules sieviešu kērlinga čempionātā 16.-24.03.2019. Silkeborgā, Dānijā.
2. Noteikt, ka R.Krusta ceļa, uzturēšanās un saviesīgo pasākumu izdevumus sedz

komanda no saviem līdzekļiem.

2. Par LKA 2019. gada budžetu

A.Zentelis iepazīstina LKA valdi ar 2018. gada ieņēmumu un izdevumu kopsavilkumu un
iepazīstina ar 2019. gada ieņēmumu un izdevumu plānu.

LKA valdes locekļi diskutē un nolemj turpināt darbu pie 2019. gada budžeta izstrādes.

3. Dažādi

a) Par “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2019. gadam”

A.Zentelis informē, ka “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikums” tiek apstiprināts
kalendārajam gadam, ņemot vērā kopējo LKA budžetu attiecīgajā kalendārajā gadā. Kaut gan
šajā valdes sēdē budžets vēl netiek apstiprināts, ir zināmas budžeta aprises, lai varētu lemt par
to, kāda veida izdevumi un kādā apmērā tiks segti izlasēm. Turklāt 2019. martā un aprīlī uz
Pasaules čempionātiem dosies ratiņkērlinga, sieviešu, jauktā pāra, senioru vīriešu un senioru
sieviešu izlases, tādēļ ir jāvienojas, par finansiālā atbalsta kritērijiem.

I.Palma norāda, ka daļai no izlašu dalībniekiem, viena no aktuālajām problēmām ir tā, ka
viss atvaļinājums tiek izmantots dalībai kērlinga sacensībās un pēc tam ir jāizmanto bezalgas
atvaļinājuma dienas, kas netiek kompensētas. Tāpat izlašu dalībniekiem netiek maksātas dienas
naudas sagatavošanās turnīru laikā. Līdz ar to veidojas situācija, ka labāko kērlinga spēlētāju
finanšu situācija pasliktinās un viņi nevar pilnvērtīgi nodarboties ar kērlingu. I.Palma aicina
maksāt kompensācijas prioritāro izlašu dalībniekiem par dalību WCF sacensībās un dienas
naudas ārvalstu sagatavošanās turnīru laikā.

A.Zentelis norāda, ka izprot problēmu, jo sieviešu izlasei šosezon izlases statusā ārvalstu
sacensībām ir jāvelta 27 dienas, neskaitot dalību Latvijas čempionātā un kvalifikācijas turnīrā, kā
arī sagatavošanās turnīrus Latvijā. Ja dalībnieki pārstāv Latviju vairākās izlasēs, tad kērlingam
veltīto dienu apjoms ievērojami aug. A.Zentelis tomēr uzskata, ka šie izdevumi ir jāvērtē
kontekstā ar kopējo budžetu - jāsamazina citas izdevumu pozīcijas vai arī jāpiesaista papildu



finansējums. Maksājot kompensācijas, daļa izdevumu būtu jānomaksā nodokļos, tādēļ A.Zentelis
aicina izvērtēt iespēju palielināt izmaksāto dienas naudu apjomu nevis ieviest papildus
kompensējošos mehānismus.

O.Briedis norāda, ka ratiņkērlingā tā arī ir būtiska problēma, jo sacensības galvenokārt
notiek nedēļas vidū. Turklāt līdz šim dienas naudas ratiņkērlingam ir izmaksātas ļoti nelielā
apjomā, jo citādāk ar atvēlēto finansējumu nebūtu iespējams segt ar kērlingu tieši saistītos
izdevumus.

LKA valdes locekļi diskutē. Tiek rosināti divi priekšlikumi, kurus iekļaut “Nacionālo izlašu
finansēšanas nolikumā 2019. gadam”.

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

un pieņem lēmumu:
1. Noteikt prioritārajām izlasēm dienas naudas 100% apmērā no MK noteiktā limita WCF

sacensību laikā un 75% apmērā no MK noteiktā limita ārvalstu sagatavošanās un treniņnometņu
laikā.

Valde balso: PAR – 3; PRET – 2; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Noteikt līdzfinansējumu neprioritārajām izlasēm 100 EUR apmērā ceļa izdevumu un

200 EUR apmērā uzturēšanās izdevumu segšanai WCF sacensību laikā.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Nacionālo izlašu finansēšanas nolikumu 2019. gadam”.

Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 22:00

valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Palma

Valdes locekļi Artis Zentelis

Raimonds Vaivods

Ieva Krusta

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis


