
Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (LKA)

Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121H, Rīgā, LV-1021

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2019-3

Rīgā, Biķernieku ielā 121H
2019. gada 8. martā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde, 2019. 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/ – Jānis Laizāns uz pilnvaras pamata
2. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
3. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Ansis Regža uz pilnvaras pamata
4. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras
pamata
5. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Mārtiņš Trukšāns uz pilnvaras pamata
6. Klubs “A41” /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata
7. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
8. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Ansis Regža uz pilnvaras pamata
9. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - nav pārstāvēts

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 2018. gadu un 2019. gada budžeta projekts.
8. Par finansējuma piesaisti LKA Biedriem.
9. Par plānotajām izmaiņām Latvijas izlašu noteikšanas kārtībā.
10. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
11. 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 8 (astoņi). Ir izsniegti 8 (astoņi)
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 Ieva Palma.

Balsu skaitīšanas komisijas izveidošana

Sapulces vadītāja aicina izveidot Balsu skaitīšanas komisiju 1 cilvēka sastāvā un izvirza
Ritvaru Gulbi.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 8, PRET – nav, ATTURAS – nav.

Lēmums: Ritvars Gulbis tiek ievēlēta par balsu skaitītāju.

Protokolista ievēlēšana

Sapulces vadītājs aicina ievēlēt Sapulces protokolistu, šai pozīcijai izvirzot Arti Zenteli.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 8, 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 Jāni Laizānu un Ingu Apmani.

Citi kandidāti netiek izvirzīti.

Balsojums:

PAR – 8, ATTURAS – 0, PRET – nav.

Lēmums: Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Jānis Laizāns.



PAR – 8, ATTURAS – 0, PRET – nav.

Lēmums: Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Inga Apmane.

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 2018. gadu un 2019. gada budžeta projekts.
3. Par finansējuma piesaisti LKA Biedriem.
4. Par plānotajām izmaiņām Latvijas izlašu noteikšanas kārtībā.
5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
6. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.

Balsojums:

PAR – 8, ATTURAS – nav, PRET – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināta Biedru sapulces darba kārtība.

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

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

LKA biedri uzdod jautājumus. Ansis Regža aicina pārskatīt LKA Stratēģiskās attīstības
plānu un sagatavot atbilstoši aktuālajai situācijai.

2. LKA valdes finanšu atskaite par 2018. gadu un 2019. gada budžeta projekts

Artis Zentelis sniedz biedriem 2018. gada finanšu atskaiti un informē, ka vēl noris darbs
pie 2019. gada budžeta izstrādes. Biedriem e-pastos ir nosūtīts arī 2018. gada finanšu
pārskats.

Jānis Laizāns rosina sagatavot un apstiprināt nākamā gada budžetu jau esošā kalendārā
gada beigās, un, uzzinot precīzas dotāciju summas, precizēt budžetu.

3. Par finansējuma piesaisti LKA Biedriem

Artis Zentelis informē, ka LKA biedriem ir iespēja piesaistīt pašvaldību finansējumu sava
kluba biedru treniņu un sacensību nodrošinājumam, kā arī sacensību rīkošanai un aicina LKA
biedrus izmantot šīs iespējas.



4. Par plānotajām izmaiņām Latvijas izlašu noteikšanas kārtībā

Artis Zentelis informē, ka LKA valdē notiek diskusija par izmaiņām izlašu noteikšanas
kārtībā un iepazīstina LKA biedrus ar izmaiņu priekšlikumiem.

5. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītāja informē, ka ir saņemts valdes locekles Ievas Krustas iesniegums ar
lūgumu atbrīvot no Latvijas Kērlinga asociācijas valdes locekļa pienākumu pildīšanas no 2019.
gada 8. marta.

Līdz šai sapulcei ir saņemta informācija tikai no “Kērlinga kluba RĪGA” par to, ka klubs
izvirza Mārtiņa Trukšāna kandidatūru LKA valdes locekļa amatam.

Sapulces vadītāja aicina biedrus izvirzīt citas kandidatūras.
Citas kandidatūras netiek virzītas.
A.Regža interesējas, kāda ir M.Trukšāna motivācija kļūt par LKA valdes locekli.
M.Trukšāns informē, ka viņa mērķis ir rast risinājumus papildus finansējuma piesaistei.
Sapulces vadītāja aicina balsot par valdes locekļu kandidatūrām.

PAR – 7, PRET – 0, ATTURAS – 1.

Lēmums: Apstiprināt Mārtiņu Trukšānu par valdes locekli ar pilnvaru termiņu līdz
08.03.2023.

6. Dažādi

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par
slēgtu plkst. 20:00.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (Ieva Palma)

Protokolists: (Artis Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (Jānis Laizāns)

(Inga Apmane)



2019. gada 8. marts

Latvijas 
Kērlinga 
asociācijas 
biedru sapulce

Pielikums Nr.1
LKA valdes atskaite



INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA

2018/2019 Statuss

“Daugavas Stadions” - paredzēts kērlingu izslēgt 
no attīstības plāna
=> 2019/2020

Alternatīvu kērlinga halles projektu priekšizpēte 
Rīgā

4 celiņu kērlinga halle ir 
paredzēta Paraolimpiskā 
centra ietvaros (2022. gads).
=> 2019/2020

Apzināt kērlinga celiņu būvniecības iespējas 
ārpus Rīgas

Pašlaik nav jaunākas 
informācijas
=> 2019/2020

MĒRĶIS 2022: 10 celiņi Rīgā, 4 celiņi ārpus Rīgas



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2018/2019 Statuss

Spēlētāju skaits: ~350 - 197 reģistrēti biedri, t.sk. 46 spēlētājs vecumā 
līdz 21 gadam, no tiem 36 vecumā līdz 18 gadiem

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

- SK OB/KH nometne bērniem
- KH organizē treniņu laikus pieaugušajiem
=> 2019/2020

Nodrošināt jauniešu- 
iesācēju treniņu grupu 
darbu

- regulāras nodarbības pirmdienās un trešdienās
=> 2019/2020

MĒRĶIS 2022: 650-700 spēlētāji



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2018/2019 Statuss
Iesaistoties grīdas kērlinga 
popularizēšanas pasākumos 
skolās, piesaistīt jauniešus, 
kas ar kērlingu nodarbotos 
regulāri 

- šosezon apmeklētas 6 skolas (kopā 24 skolas)
- grīdas kērlings 2018.g ~3'200 skolēni Rīgā
- uz ledus 2018.g. izmēģinājuši ~590 bērni Rīgā
- pirmo reizi organizēt Rīgas skolu mini kērlinga 
čempionāts ~124 dalībnieki
=> 2019/2020

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

=> 2019/2020

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

- atklātie kērlinga treniņi Eiropas Sporta nedēļa 
ievaros
- Latvijas Skolu Ziemas Olimpiskais festivāls 
Ērgļos



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2018/2019 Statuss
Uzlabot instruktoru un 
treneru prasmes, 
izstrādājot metodoloģiju 
spēlētāju apmācībā un 
viņu piesaistē

- katrai junioru komandai ir piesaistīts treneris,
- labākajām junioru komandām treneri tiek algoti un 
komandas strādā pēc plāna,
- nav izstrādāta apmācību metodoloģija
=> 2019/2020

Nodrošināt nepieciešamajā 
apjomā tautas sporta 
sacensības, kur iesaistīt 
jaunos spēlētājus

Nav veiktas jaunas aktivitātes
- pašlaik ir pieejams plašs amatieru sacensību 
apjoms: AL, DDL, Jun./pieaug. MD, citi turnīri
- LKA biedriem ir iespējams pieteikties sacensību 
rīkošanas līdzfinansējumam
=> 2019/2020

Semināru organizēšana 
jauno spēlētāju prasmju un 
iemaņu uzlabošanai

- KH organizētās nometnes jauniešiem
- Stepping stone programme izlasēm
=> 2019/2020

MĒRĶIS 2022: 650-700 spēlētāji



ATPAZĪSTAMĪBA

2018/2019 Statuss

Ar “PR” lietām strādā 
profesionālis

- vairāk nekā 250 publikācijas interneta 
portālos, presē, radio, televīzijā
=> 2019/2020

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

- jāturpina darbs pie kvalitatīvu 
foto/video materiālu sagatavošanas
=> 2019/2020

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



ATPAZĪSTAMĪBA

2018/2019 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

- LTV tika raidītas OS/PS
- tika translētas LČ/EČ kvalifikācija 
vīriešiem un sievietēm, WCT posms
- sportacentrs.com raida arī ārpus 
Latvijas notiekošos WCT posmus 
(piemēram PAF Masters ar pēcspēļu 
intervijām ar Latvijas komandām)
- 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



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2018/2019 Statuss

Atlases kritētiju izstrāde Olimpiskajām, 
Paraolimpiskajām spēlēm un to kvalifikācijas 
turnīriem

- konceptuāli ir apstiprināts, ka 
atlasē tiks ņemti vērā tikai 
2019/2020 un 2020/2021 
sezonas rezultāti
- nav izstrādāti konkrēti 
noteikumi

Izstrādāt atbalsta programmu jauniešiem 
līdz 25 gadu vecumam

- izstrādāta un apstiprināta, līdz 
šim nav izmantota

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



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2018/2019 Statuss
Izlašu panākumi - sieviešu izlase iekļuvusi EČ 5. vieta, 

dalība PČ pēc piecu gadu 
pārtraukuma
- ratiņkērlinga izlase pirmo reizi 
kvalificējās Pasaules čempionāta A 
grupai
- junioru izlases ar jaunu sastāvu 
veiksmīgi startēja PČ B grupā

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

- visām junioru komandām ir treneri
- 3 komandām sagatavošanās notiek 
pēc individuāla plāna visas sezonas 
garumā
- finansējuma jautājums attiecībā uz 
pieaugušo izlasēm



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2018/2019 Statuss
Izstrādāt treneru kvalifikācijas 
paaugstināšanas un finansēšanas 
sistēmu

- treneri, kuri strādā ar junioru izlasēm 
saskaņā ar sagatavošanās plānu, tiek 
finansēti
- jāprecizē nosacījumi, kas ir jāizpilda, 
lai varētu pretendēt uz finansējumu

Treneru skaits - nemainīgs - četri C kategorijas treneri
- tiek apspriesta ideja par atteikšanos 
no C kategorijas

WCF sacensības Latvijā - nav plānotas
Valsts apmaksāti treneri sporta 
skolās

- skolas nav ieinteresētas (tikšanās ar 
RD IKSD vadītāju Dinu Vīksni) 



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


