Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2019. gada 21. martā

Nr. 1/2019-4

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Ieva Palma, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Mārtiņš Trukšāns
novērotāji: sēdes vadītājs: Ieva Palma
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:30
Darba kārtība:
1. Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana dalībai 2019. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga
čempionātā.
2. LKA finanšu gada (01.01.2018.-31.12.2018.) pārskata apstiprināšana.
3. Par LKA 2019./2020. gada sezonas kalendāru.
4. Par izmaiņām "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos".
5. Par "Finansiālā atbalsta programmu junioriem 2019. gadam".
6. Par "22-25 gadus veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam".
7. Par “Konkursu par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2019.-30.06.2020.”.
8. Par LKA 2019. gada budžetu.
9. Dažādi.
a) Par LSFP izdevumu tāmes apstiprināšanu 2019. gadam.
1. Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana dalībai
2019. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga čempionātā
A.Zentelis informē, ka ir saņemts komandas “VKK/S.Blumberga R.Gulbis” iesniegums ar
lūgumu apstiprināt apstiprināt komandas sastāvu dalībai 2019. gada Pasaules jaukto pāru
kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Santa Blumberga, Ritvars Gulbis, treneris Roberts Krusts.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jauktā pāra izlasi dalībai 2019. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga
čempionātā 20.-27.04.2019. Stavangerē, Norvēģijā šādā sastāvā: Santa Blumberga, Ritvars
Gulbis, treneris Roberts Krusts.
2.

LKA finanšu gada (01.01.2018.-31.12.2018.) pārskata apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ka ir sagatavots biedrības finansiālās darbības pārskats par
periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim un rosina to apstiprināt.
Valde balso: PAR – 3; PRET – 0; ATTURAS – 1.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:
- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2018.gada 31.decembri sastāda 84’409 EUR
(astoņdesmit četri tūkstoši četri simti deviņi eiro) apmērā;
- Ienākumu un Izdevumu pārskats par 2018.gadu;
- Ziedojumu pārskats par 2018.gadu;
- Ziedojumu izlietojums par 2018.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.
3.

Par LKA 2019./2020. gada sezonas kalendāru

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots LKA 2019./2020. gada sezonas kalendārā plāna
projekts un nosūtīts apspriešanai LKA valdei un SIA “Kērlinga halle”. Izmaiņas sezonas
kalendārajā plānā ir jāskata kontekstā ar šīs valdes sēdes 4. punktu.
4.

Par izmaiņām "Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas noteikumos"

A.Zentelis informē, ka 2018. gada 8. marta valdes sēdē tika pieņemts lēmums:
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.
Aizvadītā gada laikā ir notikušas vairākas diskusijas valdes locekļu starpā par
iespējamajām izmaiņām izlašu noteikšanas un finansēšanas kārtībā.
Valdes locekļi diskutē un vienojas par pamatnosacījumiem un uzdod A.Zentelim līdz
nākamajai valdes sēdei sagatavot priekšlikumus izmaiņām “Nacionālo kērlinga izlašu veidošanas
noteikumos” un saistītajos dokumentos.

5.

Par "Finansiālā atbalsta programmu junioriem 2019. gadam"

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz nākamajai valdes sēdei.
6.

Par "22-25 gadus veco spēlētāju finansiālā atbalsta programmu 2019. gadam"

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz nākamajai valdes sēdei.
7. Par “Konkursu par finansiālu atbalstu
LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā 01.07.2019.-30.06.2020.”.
A.Zentelis informē, ka ir sagatavots “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru
sacensību organizēšanai periodā. 01.07.2019.-30.06.2020.” nolikums un tā pielikumi. 2019. gada
budžetā kopējais atvēlētais finansējums ir paredzēts 4’000 EUR apmērā ar nosacījumu, 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 01.07.2019.-30.06.2020.” nolikumu un tā pielikumus (pielikums nr.1).
8.

Par LKA 2019. gada budžetu

Jautājuma izskatīšana tiek atlikta līdz nākamajai valdes sēdei.
9.

Dažādi

a) Par LSFP izdevumu tāmes apstiprināšanu 2019. gadam
A.Zentelis informē, ka ir mainījusies kārtība, kā ir jāapstiprina Latvijas Sporta federāciju
padomei (LSFP) iesniedzamā tāme. 2019. gadā tāmes kopējā summa ir 7’610 EUR un tā ir
jāapstiprina LKA valdei.
Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas Kērlinga asociācijas par valsts budžeta līdzekļiem, piešķirtu
saskaņā ar LSFP kritērijiem, plānoto pasākumu izdevumu tāmi 2019. gadam 7’610 EUR apmērā
(pielikums nr.2).
Citu izskatāmo jautājumu nav.
Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:20
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja

Ieva Palma

Valdes locekļi

Artis Zentelis
Raimonds Vaivods
Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja

Artis Zentelis

PIELIKUMS Nr.1
APSTIPRINĀTS
2019. gada 21. marta
LKA valdes sēdē Nr.1/2019-4
LKA prezidente
__________________________
I.Palma

NOLIKUMS
Rīgā
Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2019.-30.06.2020.
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.
termiņā.

Konkurss tiek izsludināts reizi gadā Konkursa paziņojumā norādītajā

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

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.
10. LKA valde izskata tikai Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos
pieteikumus.
11. Konkursa nolikums neattiecas uz 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.
Ja Sacensības netiek īstenotas noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
pieteikumam vai finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti
22.
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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.
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.
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Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.1. Sadarbības līgumam Nr.2.2.1.1-19/38 _______.______.2019

Tāmē plānotie pasākumi un
izmaksas apstiprinātas LSFP
2019.gada ___. _____________

Latvijas Kērlinga asociācijas
par valsts budžeta līdzekļiem, piešķirtu saskaņā ar LSFP kritērijiem,
plānoto pasākumu izdevumu tāme 2019.gadam.

LSFP ģenerālsekretārs A.Balodis-Rozītis

Maksājumi Eiropas
Savienības institūcijās
Maksājumi citās
starptautiskās
institūcijās

Pārējie pamatlīdzekļi

Datori un skaitļ. tehnika

Pārējās preces
(medaļas, kausi)

3263 5238 5239 7711 7712
Dotācija sporta klubiem
(biedrībām)

2390

Iekārtu un inventāra
noma
Pārējie pakalpojumu
veidi (arī pašnodarb.)
atšifrēt

2262 2264 2279 2311 2312

Transportlīdzekļu
noma

Ēku, telpu īre un noma

Informācijas sistēmas
uzturēšana
Pārējie informācijas
tehnoloģiju
pakalpojumi

2239 2243 2244 2251 2259 2261
Iekārtu remonts un
tehniskā apkalpošana

Vieta

Turnīrs "Riga Open"

50

Rīga

938,00

938,00

EČ Latvijas kvalifikācija vīr./siev.

40

Rīga

3300,00

3300,00

WCT Latvian International Challenger

125

Tukums

3372,00

3372,00

(kalendārā secībā)

Biroja preces

Dalībn.
skaits

Pasākuma nosaukums

Ēku un telpu
uzturēšana

4

2231

Administratīvie
izdevumi un
sabiedriskās attiecības
Administrācijas
(tipogr.) izdevumi

24-27.10.2019

Sakaru pakalpojumi

3

Pārējie ārvalstu
komand. izdevumi

5

Dienas nauda (ārvalstu
kom.)

3

2-6.10.2019

Pārējie iekšz. komand.
izdevumi

6-8.09.2019

2

Dienas nauda (iekšz.
kom.)

1

1210 2111 2112 2121 2122 2210
Darba devēja VSAOI

Dienu
skaits

1150
Atalgoj. fizisk. pers. uz
tiesiskās attiecības
regulējošu dok. pamata

Pasākuma
sarīkošanas
laiks

Nr.p.
k.

1119
Personāla sarakstā
esošo darbin.d/a

EK kods:

Inventārs (līdz 500.00
EUR)

Valsts budžeta apakšprogramma 09.09. "Sporta federācijas un sporta pasākumi"

Izdevumi
kopā

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00
Kopā:

Kopā:

Kopā:

0,00

0,00

0,00

Tāme apstiprināta Federācijas pastāvīgi funkcionājošā vadības institūcijā (valdē) 2019.gada 21.martā
Federācijas paraksttiesīgā persona: ________________________
(paraksts)

valdes priekšsēdētāja Ieva Palma

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7610,00

