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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2015. gada 15. jūnija Nr. 1/2015-5

Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās.

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ojārs Briedis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: Evita Regža, Dzintars Bērziņš

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:35

Darba kārtība:
1) Latvijas jauktās izlases apstiprināšana
2) Latvijas junioru izlašu apstiprināšana
3) Izmaiņas 2015./2016. gada sezonas kalendārajā plānā Latvijas senioru čempionātā
4) Izmaiņas "Latvijas kērlinga čempionātu nolikumā"
5) Kārtējās LKA biedru sapulces sasaukšana
6) Dažādi

a) izmaiņas turnīra “Riga International Curling Challenge” balvu fondā

1. Latvijas jauktās izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka Latvijas jaukto komandu čempionātā 2015. gadā ir uzvarējusi
komanda LKK/Abrickis, no kuriem ir saņemts iesniegums par vēlmi pārstāvēt valsti Pasaules
čempionātā, kas 2015. gada 12.-19. septembrī notiks Bernē, Šveicē. A.Zentelis aicina balsot par
jauktās izlases apstiprināšanu dalībai Pasaules jaukto komandu kērlinga čempionātā.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jaukto kērlinga izlasi dalībai 2015. gada Pasaules jaukto komandu

kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Aldis Abrickis, Ineta Mača, Andris Bremanis juniors, Rasa
Lubarte.

2. Latvijas junioru izlašu apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka no Latvijas junioru vīriešu izlases trenera Raimonda Vaivoda ir
saņemts iesniegums par Latvijas junioru vīriešu izlases apstiprināšanu dalībai Pasaules junioru B
čempionātā, kas notiks 2016. gada 3.-9. janvārī Lohjā, Somijā. Tāpat ir saņemts iesniegums no
Latvijas junioru sieviešu izlases treneres Ivetas Stašas-Šaršūnes par Latvijas junioru sieviešu



izlases apstiprināšanu šajās pašās sacensībās. A.Zentelis aicina balsot par junioru izlašu
apstiprināšanu dalībai Pasaules junioru B kērlinga čempionātā.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas junioru vīriešu kērlinga izlasi dalībai 2016. gada Pasaules junioru B

kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Gundars Bremanis, Anrijs Mikuss Briežkalns, Kristaps Vilks,
Jānis Bremanis, Andris Bremanis juniors.

2. Apstiprināt Latvijas junioru sieviešu kērlinga izlasi dalībai 2016. gada Pasaules junioru
B kērlinga čempionātā šādā sastāvā: Santa Blumberga, Madara Bremane, Helma Gerda Bidiņa,
Tīna Siliņa, Evelīna Barone.

3. Izmaiņas 2015./2016. gada sezonas kalendārajā plānā
Latvijas senioru čempionātā

A.Zentelis informē, ka 2015. gada 11. maija valdes sēdē, apstiprinot 2015./2016. gada
sezonas kalendāro plānu, nav ņemts vērā, ka Latvijas sieviešu izlases sastāvā Eiropas čempionātā
startē Dace Regža un Ansis Regža kā treneris, kas ir potenciālie Latvijas senioru čempionāta
dalībnieki. Ņemot vērā, ka abas sacensības notiek paralēli, A.Zentelis piedāvā pārcelt Latvijas
senioru čempionātu uz 2015. gada 9.-11. oktobri, lai visiem būtu iespējas piedalīties abās
sacensībās.

Valde balso: PAR – 5; PRET – nav; ATTURAS – nav;

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt izmaiņas “LKA 2015./2016. gada sezonas kalendārajā plānā”,

pārceļot Latvijas senioru čempionātu uz 2015. gada 9.-11. oktobri.

4. Izmaiņas "Latvijas kērlinga čempionātu nolikumā"

A.Zentelis informē, ka, ņemot vērā apstiprināto “LKA 2015./2016. gada sezonas
kalendāro plānu” ir nepieciešams veikt izmaiņas “Latvijas kērlinga čempionāta nolikumā”. Šie
noteikumi ir pārstrādāti un sagatavoti apstiprināšanai.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Latvijas kērlinga čempionāta nolikumu”.

5. Kārtējās LKA Biedru sapulces sasaukšana

A.Zentelis informē, ka saskaņā ar LKA Statūtu 7.3. punktu kārtējā Biedru sapulce tiek
sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31. augustam. Statūtu 7.5. punkts paredz, ka Biedru
sapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku
uzaicinājumu un biedru sapulcē plānoto dienas kārtību.

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



un pieņem lēmumu:
1. Izsludināt kārtējo LKA Biedru sapulci 2015. gada 25. augustā pulksten 18:30 Rīgā,

Biķernieku ielā 121h.

6. Dažādi
a) izmaiņas turnīra “Riga International Curling Challenge” balvu fondā

A.Zentelis informē, ka 2015. gada 26. februāra valdes sēdē tika apstiprināts 3’000 EUR
līdzfinansējums turnīram “Riga International Curling Challenge”. Tāpat LKA piesaistījusi turnīram
finansējumu no RD IKSD 2’500 EUR apmērā. Lēmumi par finansējuma piešķiršanu pieņemti,
ņemot vērā SIA “Kērlinga halle” valdes locekļa Anša Regžas 2015. gada 9. janvārī elektroniski
iesūtīto tāmi, kas paredzēja 8’000 EUR balvu fondu.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka turnīra balvu fonds ir samazināts līdz 5’000 EUR,
tāpēc 2015. gada 20. maijā SIA “Kērlinga halle” nosūtīta vēstule ar lūgumu paskaidrot, kāpēc ir
samazināts balvu fonds un atsūtīt precizēto tāmi.

2015. gada 5. jūnijā ir saņemta atbildes vēstule, kurā skaidrots, ka apstiprinātais
finansējums nav bijis pietiekams, tāpēc SIA “Kērlinga halle” valde pieņēmusi lēmumu samazināt
balvu fondu. Tāpat SIA “Kērlinga halle” norāda, ka iepriekš sniegtajai informācijai par turnīra
izdevumiem bijusi informatīva nozīme un tajā nav norādīti visi izdevumi. 2015. gada 15. jūnija e-
pastā saņemtā turnīrā tāme liecina, ka pašreizējā tāmē veiktas ievērojamas korekcijas, salīdzinot
ar sākotnējo tāmi.

E.Regža kā SIA “Kērlinga halle” pārstāve valdes sēdē skaidro, ka iepriekš sniegtā
informācija par plānotajiem izdevumiem nav uzskatāma par tāmi un šiem datiem nav nekāda
juridiska spēka. SIA “Kērlinga halle” organizējot šo turnīru nekādu labumu negūstot, tāpēc nav
saprotams, kāpēc ir tik asa reakcija no LKA puses.

Notiek diskusija un LKA valde vienojas atstāt līdzfinansējumu turnīram iepriekš
apstiprinātajā apjomā, ja vien nenotiks būtiskas atkāpes no sniegtās finanšu informācijas par
turnīra rīkošanas izmaksām.

A.Zentelis interesējas cik komandas pašlaik ir pieteikušās turnīram. E.Regža saka, ka
interese esot liela, bet konkrētu komandu skaitu nenosauc. Viņa gan uzsver, ka 12 komandas
noteikti būšot un turnīrs tiks rīkots.

R.Vaivods interesējas, vai ir zināms, cik Latvijas komandas tiks apstiprinātas dalībai turnīrā.
E.Regža uzsver, ka iepriekš mutiski paustā informācija par garantētu vietu 3-4 Latvijas
komandām joprojām ir spēkā.

b) brīvprātīgo piesaistīšana turnīram “Riga International Curling Challenge”
E.Regža lūdz LKA uzrunāt Latvijas junioru izlašu spēlētājus būt par brīvprātīgajiem turnīra

“Riga International Curling Challenge” laikā, ņemot vērā, ka LKA ilgstoši atbalsta jauniešus
finansiāli.

LKA valde apņemas uzrunāt jauniešus, bet uzsver, ka iespēja jauniešiem iesaistīties kā
brīvprātīgajiem atkarīga no plānotajām sacensībām. Pašlaik gan junioru vīriešu, gan junioru
sieviešu izlasei attiecīgajā laika periodā paredzētas sacensības ārpus Latvijas.



Citu izskatāmo jautājumu nav.

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 20:00 valdes
sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Uldis Mucinieks

Valdes locekļi Artis Zentelis

Ojārs Briedis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Protokolēja Artis Zentelis


