
Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121H, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2018-3

Rīgā, Biķernieku ielā 121H
2018. gada 9. jūnijā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde, 2018. gada 21. februārī, nosūtot informāciju LKA biedriem un biedru kandidātiem par
sapulces norisi un paredzēto dienas kārtību.

Biedru sapulci vada: Ieva Palma
Biedru sapulci protokolē: Artis Zentelis

Piedalās LKA Biedru valdes locekļi un pilnvarotie pārstāvji:
1. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
4. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Jānis Rudzītis
5. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgrieze
6. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Aivars Avotiņš uz pilnvaras pamata
7. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
9. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - Ieva Krusta uz

pilnvaras pamata

Sapulci sāk plkst. 18:30

Biedru sapulces dienas kārtība:
1. Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana.
2. Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana.
3. Protokolista ievēlēšana.
4. Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti).
5. Darba kārtības apstiprināšana.
6. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
7. LKA valdes finanšu atskaite par 2017. gadu un 2018. gada budžeta projekts.
8. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
9. Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā.
10. Dažādi.



Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes loceklis Artis Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 9
(deviņi) biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir 9 (deviņi). Ir izsniegti 9 (deviņi)
balsošanas mandāti, līdz ar to Biedru sapulce ir lemttiesīga.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs,
ja biedri neievēlē citu Sapulces vadītāju. Biedri citas kandidatūras neizvirza, tāpēc turpmāk
Biedru sapulci vada I.Palma.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītāja aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza
I.Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, PRET – nav, ATTURAS – nav.
Lēmums: Inga Apmane tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot A.Zenteli.
Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Artis Zentelis tiek ievēlēts par Sapulces protokolistu.

Personu ievēlēšana, kas apstiprina protokola pareizību (divi delegāti)

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt personas, kas apstiprinās LKA Biedru sapulces protokola
pareizību un izvirza S.Saulgriezi un E.Regžu.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – nav.
Lēmums: Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Evita Regža.
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – nav.
Lēmums: Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Sanita Saulgrieze.

Darba kārtības apstiprināšana

Sapulces vadītājs iepazīstina dalībniekus ar Biedru sapulces darba kārtību:
1. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi.
2. LKA valdes finanšu atskaite par 2017. gadu un 2018. gada budžeta projekts.
3. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
4. Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā.
5. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.



Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – nav, PRET – nav.
Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

1. LKA valdes atskaite par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi

LKA valde atskaitās par LKA Stratēģiskā attīstības plāna 2016.-2022. gadam izpildi
(Pielikums Nr.1).

2. LKA valdes finanšu atskaite par 2017. gadu un 2018. gada budžeta projekts

LKA valde sniedz biedriem 2017. gada finanšu atskaiti un informē par apstiprināto 2018.
gada budžetu.

3. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka valdes loceklim Ojāram Briedim pilnvaru termiņš
noslēdzas 14.03.2018. Ojārs Briedis ir apstiprinājis gatavību turpināt darbu LKA valdē.

Sporta klubs “OB” valdes locekļa amatam ir izvirzījis Ansi Regžu.
Sapulces vadītājs aicina biedrus izvirzīt citas kandidatūras.
Citas kandidatūras netiek virzītas.
Sapulces vadītājs aicina balsot par valdes locekļu kandidatūrām.

Balsojums:
PAR – 5, ATTURAS – 2, PRET – 2.
Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Ojāru Briedi ar pilnvaru termiņu līdz 08.03.2022.

Balsojums:
PAR – 4, ATTURAS – 4, PRET – 1.
Lēmums: Nepstiprināt Ansi Regžu kā valdes locekli.

4. Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka saskaņā ar LKA Statūtu 9.1. punktu LKA biedru sapulcei ir
jāievēl revidents uz 1 (vienu) gadu. I.Lindei pilnvaru termiņš noslēdzas 2018. gada 1. jūnijā.
Tā kā līdz šim laikam nav plānota Biedru sapulce, Sapulces vadītāja aicina ievēlēt revidentu
jau šajā Biedru sapulcē.

Sapulces vadītājs izvirza Sanitas Saulgriezes kandidatūru, kura ir piekritusi uzsākt
revidenta pienākumus.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – nav.
Lēmums: Sanita Saulgrieze tiek apstiprināta par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu no 2018.
gada 1. maija līdz 2019. gada 30. aprīlim.



5. Dažādi

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par
slēgtu plkst. 19:50.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (I.Palma)

Protokolists: (A.Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (S.Saulgrieze)

(E.Regža)



2018. gada 9. marts

Latvijas 
Kērlinga 
asociācijas 
biedru sapulce

Pielikums Nr.1
LKA valdes atskaite



MISIJA & VĪZIJA

MŪSU VĪZIJA: 

Kērlings ir visiem pieejams, atpazīstams un cienījams sporta 
veids Latvijā, kas iedvesmo!

MŪSU MISIJA: 

Radīt saistošu kērlinga vidi, kas veicina ilgtspējīgu izaugsmi un 
palīdz sasniegt izvirzītos mērķus - no brīvā laika pavadīšanas 
līdz augstu sasniegumu sportam.



PRIORITĀTES

1. Infrastruktūras attīstība

2. Aktīvo spēlētāju skaita palielināšana 
(t.sk. juniori un instruktori)

3. Atpazīstamība 
(t.sk. publicitāte un izglītošana)

4. Augstu sasniegumu sports 
(t.sk. treneri)

5. Pārējās jomas



INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

2017/2018 Statuss

Cieša sadarbība ar “Daugavas Stadions”, realizējot 
kērlinga halles projektu

- pašlaik statuss ir 
neskaidrs
=> 2018/2019

Alternatīvu kērlinga halles projektu priekšizpēte 
Rīgā (Volvo halle; sadarbībā ar Rīgas Domi, citi) - 
apzināt potenciālās izmaksas, nepieciešamos 
priekšnosacījumus vietai un infrastruktūrai, kā arī 
atbilstošas vietas un finansējuma avotu meklēšanai

Norit sarunas par iespēju 
kērlinga halles projektu 
realizēt Paraolimpiskā 
centra ietvaros.
=> 2018/2019

Apzināt kērlinga celiņu būvniecības iespējas 
ārpus Rīgas (piemēram, Ventspils, Daugavpils, 
Liepāja, Valmiera)

Sekojam līdzi projektu 
realizācijas iespējām:
- Talsi
- Ventspils
=> 2018/2019

MĒRĶIS 2022: 10 celiņi Rīgā, 4 celiņi ārpus Rīgas



INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

2017/2018 Komentāri
Kērlinga haļļu celtniecībā ieinteresēto delegāciju 
pieredzes apmaiņas braucieni uz Tallinu/kādu 
no Zviedrijas kērlinga hallēm - nepieciešamajā 
apjomā pēc vajadzības

- nav plānoti, bet tiks 
organizēti, ja būs 
nepieciešamība



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

Spēlētāju skaita izmaiņas

205 205 199

2016 2017

KH 14 22

TKK 30 20

RKK 17 17

LKK 6 6

2016 2017

A41 5 5

ALL 5 5

DN 6 0

2016 2017

VKK 57 52

SK OB 16 26

JKK 27 23

KKR 22 22

2016 2017 2018

U18 18 42 48

U21 5 9 8

Ratiņk. 11 18 13

Pieaug. 125 134 129



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2017/2018 Statuss

Spēlētāju skaits: ~250 - 199 reģistrēti biedri, t.sk. 56 spēlētājs vecumā 
līdz 21 gadam, no tiem 48 vecumā līdz 18 gadiem

Izstrādāt atbalsta 
instrumentus, lai klubi 
organizētu jaunas treniņu 
grupas (t.sk. pieaugušo 
grupas)

- SK OB/KH nometne bērniem
- KH izrādījusi iniciatīvu un organizē treniņu laikus 
pieaugušajiem
=> 2018/2019

Nodrošināt jauniešu- 
iesācēju treniņu grupu 
darbu

- regulāras nodarbības otrdienās un trešdienās
- Latvijas junioru kērlinga čempionātā rekords: 5 
puišu un 4 meiteņu komandas
=> 2017/2018

MĒRĶIS 2022: 650-700 spēlētāji



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2017/2018 Statuss
Iesaistoties grīdas kērlinga 
popularizēšanas pasākumos 
skolās, piesaistīt jauniešus, 
kas ar kērlingu nodarbotos 
regulāri 

- šosezon apmeklētas 7 skolas (kopā 30 skolas)
- grīdas kērlings šogad ~1'500 skolēni Rīgā, 
lielākā aktivitāte notiek šajā gadā
- uz ledus izmēģinājuši ~365 bērni Rīgā
=> 2018/2019

Nodrošināt, lai informācija 
LKA mājaslapā un 
sociālajos kontos ir viegli 
uztverama un saprotama 
ikvienam

- regulāra informācija FaceBook
- jāpabeidz mājaslapas pārveide
=> 2018/2019

Rīkot regulārus pasākumus 
uz ledus un ārpus tā, 
popularizējot kērlingu 
Olimpisko spēļu gaismā

- virkne TV sižetu (LTV, LNT, LMT Straume, 
sportacentrs.com, Dienvidkorejas TV utt.),
- dalība Lattelecom rīkotajā OS pasākumā, 
Rīgas Dinamo spēles laikā
- Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskais festivāls 
Ērgļos



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2017/2018 Statuss
Uzlabot instruktoru un 
treneru prasmes, 
izstrādājot metodoloģiju 
spēlētāju apmācībā un 
viņu piesaistē

- tuvākajā laikā tiks pārskatīta junioru kērlinga 
attīstības sistēma, kuras ietvaros mainīsies 
treneru pienākumi un atbildība, kā arī tiks 
izstrādāta metodoloģija darbā ar jauniešiem
=> 2018/2019

Nodrošināt nepieciešamajā 
apjomā tautas sporta 
sacensības, kur iesaistīt 
jaunos spēlētājus

- pašlaik ir pieejams plašs amatieru sacensību 
apjoms: AL, DDL, Jun./pieaug. MD, citi turnīri
- LKA biedriem ir iespējams pieteikties sacensību 
rīkošanas līdzfinansējumam
=> 2018/2019

Semināru organizēšana 
jauno spēlētāju prasmju un 
iemaņu uzlabošanai

- KH organizētās nometnes jauniešiem
- Stepping stone programme izlasēm
- saistībā ar izmaiņām junioru attīstības 
programmā, nākamajā sezonā plānots rīkot 
plašāku apmācību programmu
=> 2018/2019

MĒRĶIS 2022: 650-700 spēlētāji



ATPAZĪSTAMĪBA

2017/2018 Statuss

Ar “PR” lietām strādā 
profesionālis
Algot profesionāli, kas izstrādā 
sabiedrisko attiecību (t.sk. sociālo 
tīklu) un mārketinga plānu

- Linda pašlaik veic lielisku darbu
- katru mēnesi kērlingistiem tiek nosūtīta 
ziņu lapa
=> 2018/2019

Latvijas sabiedriskie mediji tiek 
nodrošināti ar nepieciešamo 
atbalstu (teksts, foto, video) Latvijas 
un starptautisko kērlinga sacensību 
atspoguļošanā

- jāturpina darbs pie personīgo kontaktu 
dibināšanas un kvalitatīvu foto/video 
materiālu sagatavošanas
=> 2018/2019

MĒRĶIS 2022: Kērlings ir medijos -  jebkurš notikums tiek 
atspoguļots sporta medijos, pārējos medijos lielie notikumi;
Ir veikts izglītošanas darbs sabiedrībā - kērlinga pilsētās visi 
12-18 gadus vecie skolēni ir izmēģinājuši grīdas kērlingu



ATPZĪSTAMĪBA

Facebook - ziņu skaits pēdējās divās sezonās

2015/2016 2016/2017 2017/2018
Jun 1 2 7
Jul 0 5 18
Aug 13 6 25
Sept 13 11 61
Oct 14 44 71
Nov 38 30 104
Dec 29 17 59
Jan 19 47 112
Feb 9 23 80
Mar 9 60
Apr 11 110
May 14 33

TOTAL 170 posts 388 posts 537 posts
AVG month 14 posts 32 posts 60 posts



ATPZĪSTAMĪBA

Facebook - cilvēki, kam patīk lapa un seko līdzi



ATPAZĪSTAMĪBA

2017/2018 Statuss
Svarīgākās Latvijā rīkotās 
sacensības tiek translētas Latvijas 
televīzijās
Tiek nodrošināts nepieciešamais 
tehniskais atbalsts LTV Olimpisko 
spēļu translēšanā
Starptautisko sacensību 
translēšana Latvijas televīzijās
Galvenās WCF rīkotās sacensības ar 
vai bez Latvijas komandu dalības tiek 
translētas

- tiek translētas LČ/EČ kvalifikācija 
vīriešiem un sievietēm, WCT posms
- sportacentrs.com raida arī ārpus 
Latvijas notiekošos WCT posmus
- tika pārraidīta OS kvalifikācijas turnīra 
divas spēles, LTV tiks raidīts 
Paraolimpisko spēļu fināls
- 2018. gadā piešķirts finansējums citu 
WCF rīkoto sacensību translēšanai

Kērlings aizraujošā veidā tiek 
pasniegts kērlinga pilsētu pašvaldību 
organizētajos sporta pasākumos

- Rīgas Sporta nakts
- Veselīgas dzīvesveida diena
- Latvijas Skolu ziemas olimpiskais 
festivāls Ērgļos
- Sporta pasākums cilvēkiem ar 
invaliditāti Gulbenē



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2017/2018 Statuss

Atlases kritētiju izstrāde Olimpiskajām, 
Paraolimpiskajām spēlēm un to kvalifikācijas 
turnīriem

- drīzumā tiks nosūtīts 
priekšlikums LKA biedriem 
apspriešanai
- WCF kalendārā parādījušās 
jaunas sacensības: PČ 
kvalifikācija un OS pirms-
kvalifikācijas turnīrs

Izlašu atlases sistēmas maiņa: Latvijas 
čempionāts + kvalifikācijas sacensības

- ieviests 2016./2017. gada 
sezonā

MĒRĶIS 2022: Dalība Olimpiskajās spēlēs; Treneru 
piramīda; Valsts apmaksāti treneri sporta skolās; Regulāras 
sacensības Latvijā - gan vietējās, gan starptautiskās



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2017/2018 Statuss
Izlašu panākumi - sieviešu izlase iekļuvusi 

EČ A grupā un nodrošinājusi 
dalību vismas PČ 
kvalifikācijā
- jauktais pāris PČ izcīnīja 
8. vietu
- ratiņkērlinga izlase 
turnīrā Somijā ieņēma 
3.vietu

Vīriešu, sieviešu, junioru vīriešu, junioru 
sieviešu, jaukto pāru un ratiņkrēslu kērlinga 
izlasēm ir treneri

- mainīsies junioru treneru 
sistēma
- finansējuma jautājums 
attiecībā uz pieaugušo 
izlasēm



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2017/2018 Statuss

Izstrādāt atbalsta programmu jauniešiem 
līdz 25 gadu vecumam

- tuvākajā laikā tiks izstrādāts 
finansiālā atbalsta nolikums: 
- 50% atlaide LČ vīriešiem, 
sievietēm un jauktajiem pāriem,
- 50% atlaide individuālajiem 
treniņiem
- nav nepieciešams 
līdzfinansējums TOP3 komandā



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2017/2018 Statuss
Izstrādāt treneru kvalifikācijas 
paaugstināšanas un finansēšanas 
sistēmu

- tiek pilnībā finansēti C kategorijas 
kursi, kā arī resertifikācijai 
nepieciešamie kvalifikācijas 
paaugstināšanas kursi
- tiek daļēji segta mācību maksa, ja 
students izvēlas studēt kērlinga 
vecākā trenera profesijā LSPA
- Stepping Stone programme

Treneru skaits Četri C kategorijas treneri
WCF sacensības Latvijā LKA biedru viedoklis:

WJCC 2020-2022
WWCC 2021
WMCC 2022
WQE2018-2021
OQE2021
WWhCC 2021



PĀRĒJĀS JOMAS

2017/2018 Komentāri
2017./2018. gada sezonā LČ 
vīriešiem / sievietēm ir sponsors

2018./2019. gada sezonā LKA ir 
piesaistīts ģenerālsponsors

- ir uzsākts darbs pie sponsorēšanas 
piedāvājuma izstrādes, plānots līdz 
2017./2018. gada sezonas beigām 
pabeigt
- ir pozitīvi publicitātes rādītāji, kas 
kalpos par pamatu sponsoru piesaistei
- 2018. gada vasarā norisināsies darbs 
pie sponsoru piesaistes

MĒRĶIS 2022: LKA gada budžets ir 1 milj. EUR; Puse 
tiek saņemta no sponsoriem; Spēcīgi, attīstīti klubi



FINANSES - IEŅĒMUMI

2015 2016 2017 2018*
Ieņēmumi 246.705 216.539 226.628 270.759 
Dotācijas 183.706 189.075 172.860 222.149 
IZM izlasēm 77.405 97.423 100.985 128.878 
IZM naudas balva 37.351 8.537 0 8.144 
LKSSA 38.692 47.966 32.380 50.145 
LSFP 3.945 7.980 6.579 8.612 
LPK 12.400 14.750 18.466 14.517 
WCF DAP 9.700 9.700 9.700 9.700 
WCF WJBCC 4.213 2.719 4.750 2.153 

Pārējie ieņēmumi 62.999 27.464 53.768 48.610 
Biedra naudas 1.400 1.400 1.400 1.260 
Ziedojumi visp. lietošanai 835 1.185 2.000 
Ārējais piesaistītais fin. 4.890 7.330 6.780 15.350 
Ieņēmumi no sac. rīkošanas 16.846 30.368 30.000 
Citi ieņēmumi 56.709 1.053 13.895 



FINANSES - IZDEVUMI

2015 2016 2017 2018*

Izdevumi 245.377 217.882 252.625 258.115 
Izlašu/vadošo komandu 
nodrošinājums 129.202 120.839 135.254 135.953 

Attīstības projekti 32.112 40.887 46.063 47.880 

Biedru naudas 360 1.052 1.068 1.068 

Administratīvie izdevumi 23.165 28.541 37.440 39.214 

Sacensību rīkošanas izdevumi 22.879 32.800 34.000 

Citi izdevumi 60.538 3.684 

* Prognoze


