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

BIEDRU SAPULCES PROTOKOLS Nr. 1/2017-5

Rīgā, Biķernieku ielā 121h
2017. gada 2. jūnijā

Biedru sapulci sasaukusi Biedrības „Latvijas Kērlinga asociācija” (turpmāk tekstā - LKA)
valde, 2017. gada 11. maijā, 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. Latvijas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008055168/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata,

pievienojas pulksten 18:50
2. Jelgavas Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008063131/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata,

pievienojas pulksten 18:50
3. Ventspils Kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008070580/ – Inga Apmane
4. Sporta klubs OB /Reģ.nr. 40008148190/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
5. Rudzīšu kērlinga klubs /Reģ.nr. 40008146950/ – nav pārstāvēts
6. Kērlinga klubs „Rīga” /Reģ.nr. 40008164405/ – Sanita Saulgrieze
7. Klubs A41 /Reģ.nr. 40008094536/ – Ritvars Gulbis uz pilnvaras pamata, pievienojas

pulksten 18:50
8. Talsu Kērlinga Klubs /Reģ.nr. 90009113532/ – Raimonds Vaivods
9. SIA „Kērlinga Halle” /Reģ.nr. 50003722671/ – Evita Regža uz pilnvaras pamata
10. Paraolimpiskā kērlinga apvienība “Alliance” /Reģ.nr. 40008226211/ - Aleksandrs

Dimbovskis

Piedalās klubu un LKA valdes pārstāvji un novērotāji: Ieva Krusta

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. Izmaiņas LKA Statūtos.
8. Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā.
9. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
10. Dažādi.



Biedru sapulces atklāšana un tā vadītāja apstiprināšana

LKA valdes loceklis Artis Zentelis atklāj Biedru sapulci un informē, ka LKA ir reģistrēti 10
biedri ar balsošanas tiesībām, no kuriem ieradušies ir 6 (seši). Ir izsniegti 6 (seši) 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 vadītājs. 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 – 6, 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 – 6, 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 – 4, ATTURAS – 2, PRET – nav.
Lēmums: Persona, kas apstiprina protokola pareizību ir Evita Regža.
PAR – 6, 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. Izmaiņas LKA Statūtos.
3. Izmaiņas Revīzijas institūcijas sastāvā.
4. Izmaiņas LKA valdes sastāvā.
5. Dažādi.

Citu ierosinājumu no Biedru puses nav.



Balsojums:
PAR – 6, 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).

Biedru sapulcei pievienojas Ritvars Gulbis, kurš uz pilnvaru pamata pārstāv trīs LKA
biedrus: Latvijas Kērlinga klubu, Jelgavas Kērlinga klubu un Klubu “A41”.

Ritvaram Gulbim tiek izsniegti 3 (trīs) balsošanas mandāti, līdz ar to kopā ir izsniegti 9
(deviņi) balsošanas mandāti un Biedru sapulce ir lemttiesīga.

2. Izmaiņas LKA Statūtos

Sapulces vadītājs informē, ka, 2007. gada 15. jūnijā LKA biedru sapulcē tika pieņemti un 2007.
gada 27. jūnijā UR ir reģistrējis Biedrību un nodibinājumu reģistrā statūtu grozījumus, kas
nosaka, ka LKA gada pārskata gads ir 12 mēneši no kalendārā gada 1. jūlija līdz nākamā
kalendārā gada 30. jūnijam. Kā pamatojums gada pārskatā tika minēts likuma „Par
grāmatvedību” 14. pants un „Gada pārskata likuma” 3. pants un kērlinga sezonalitāte.

Saskaņā ar Statūtiem, LKA regulāri ir iesniegusi gada pārskatus Valsts Ieņēmumu
dienestā (turpmāk - VID) par periodu jūlijs-jūnijs jau, sākot ar periodu
01.07.2009.-30.06.2010. un nav saņēmusi nekādus aizrādījumus, ka gada pārskata periods
neatbilstu LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tāpat 2015. gada janvārī VID veica LKA
tematisko pārbaudi un netika konstatēti nekādi pārkāpumi attiecībā uz gada pārskata
periodu.

2016./2017. gada sezonā VID vairākkārtīgi ir norādījis, ka Biedrību un nodibinājumu
likumā ir noteikts, ka biedrībām gada pārskati ir jāiesniedz līdz 31. martam, tādējādi
interpretējot šo likuma normu, ka biedrībām gada pārskatam ir jāsakrīt ar kalendāro gadu.

Lai izvairītos no domstarpībām ar VID, Sapulces vadītājs rosina LKA Biedrus izslēgt 11.
nodaļu "Pārskata gads" no LKA statūtiem, norādot, ka VID jau ir iesniegts finanšu gada
pārskats par 2015. un 2016. kalendāro gadu.

Sapulces vadītājs aicina balsot par 11. nodaļas "Pārskata gads" izslēgšanu no LKA
statūtiem.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – 0.
Lēmums: Izslēgt 11. nodaļu “Pārskata gads” no LKA Statūtiem.

Sapulces vadītājs norāda, ka līdz ar finanšu pārskata perioda maiņu būtu nepieciešams
mainīt arī kārtējās Biedru sapulces norises laiku, nosakot tās norisi katru gadu līdz 31.
martam.

LKA biedi rosina noteikt Biedru sapulces laiku ne vēlāk kā līdz 15. martam.
Sapulces vadītājs aicina balsot.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – 0.
Lēmums: Labot LKA Statūtu 7.3. punktu uz “Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi
gadā - ne vēlāk kā līdz 15. martam”.



3. Revidenta ievēlēšana

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 2017. gada 11.
augustā. Tā kā līdz šim laikam nav plānota Biedru sapulce, Sapulces vadītāja aicina ievēlēt
revidentu jau šajā Biedru sapulcē.

Sapulces vadītājs izvirza Ilutas Lindes kandidatūru, kura ir piekritusi turpināt revidenta
pienākumus.

Balsojums:
PAR – 9, ATTURAS – 0, PRET – nav.
Lēmums: Iluta Linde tiek apstiprināta par LKA revidenti ar pilnvaru termiņu līdz 2018. gada 1.
jūnijam.

4. Izmaiņas LKA valdes sastāvā

Sapulces vadītājs informē, ka valdes loceklei Ievai Krustai pilnvaru termiņš noslēdzas
07.06.2017., savukārt Artim Zentelim un Raimondam Vaivodam 13.09.2017. Visi trīs minētie
valdes locekļi ir apstiprinājuši, ka ir gatavi turpināt darbu LKA valdē. Sapulces vadītājs aicina
biedrus izvirzīt citas kandidatūras.

Citas kandidatūras netiek virzītas.
Sapulces vadītājs aicina balsot par valdes locekļu kandidatūrām.

Balsojums:
PAR – 7, ATTURAS – 2, PRET – nav.
Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Ievu Krustu ar pilnvaru termiņu līdz 01.06.2021.

Balsojums:
PAR – 7, ATTURAS – 2, PRET – nav.
Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Arti Zenteli ar pilnvaru termiņu līdz 01.06.2021.

Balsojums:
PAR – 6, ATTURAS – 3, PRET – nav.
Lēmums: Apstiprināt valdes locekli Raimondu Vaivodu ar pilnvaru termiņu līdz 01.06.2021.

5. Dažādi
1. Ģenerālsekretārs A.Zentelis aicina LKA biedrus izteikties, vai Statūtos vai kādā citā

saistošajā dokumentā nebūtu nepieciešams noteikt biedru pienākumus un iesaisti kērlinga
attīstīšanā. Darbībai Latvijas čempionātu organizācijas komitejā netika saņemts neviens
pieteikums, atsevišķi klubi informāciju par saviem biedriem sniedza tikai pēc trešā
atgādinājuma.

Notiek diskusija, bet diskusijas dalībnieki nevienojas veikt izmaiņas Statūtos vai citos
saistošajos dokumentos.

2. Ģenerālsekretārs A.Zentelis aicina LKA biedrus iesaistīties turnīra “CCT Latvian
International Challenger” organizēšanā un atgādina LKA biedriem, ka LKA ir gatava nodot šā
turnīra organizēšanu klubiem, ja klubi ir gatavi to uzņemties. Iepriekš jau veiksmīgi notikusi



turnīra “Latvian Mixed Doubles Curling Cup” rīkošanas tiesību nodošana Sporta klubam
“OB”.

R.Vaivods norāda, ka Talsu Kērlinga klubs ir gatavs iesaistīties turnīra rīkošanā ar
brīvpātīgajiem palīgiem.

I.Apmane aicina LKA biedrus startēt arī turnīrā “Ventspils Cup”, kas 2017. gada 24.-26.
augustā notiks OC “Ventspils” ledus hallē.

3. Ģenerālsekretārs A.Zentelis vēlas noskaidrot LKA biedru viedokli, vai pašreizējā
apbalvošana uzreiz pēc sacensībām būtu jāsaglabā, vai tomēr būtu jāatgriežas pie gada
noslēguma pasākuma sezonas noslēgumā.

Notiek LKA biedru diskusija. Jauna kārtība netiek virzīta balsošanai.

4. Ģenerālsekretārs A.Zentelis vēlas noskaidrot LKA biedru viedokli, vai LKA biedru
sapulces vajadzētu rīkot kā pilnas dienas vai nepilnas dienas sapulces, kurā notiktu arī
viedokļu apmaiņa un dalīšanās pieredzē, kopīgi plānojot kērlinga attīstību Latvijā.

LKA biedri diskutē. Tiek izteikts viedoklis, ka attīstības un pieredzes apmaiņas
jautājumus būtu nepieciešams diskutēt darba grupās, savukārt biedru sapulce būtu
jāatstāj esošajā formātā.

Citu izskatāmo jautājumu nav.

Citu jautājumu Biedru sapulces dienas kārtībā nav un Sapulces vadītājs pasludina sapulci par
slēgtu plkst. 21:00.

LKA Biedru sapulces vadītājs: (I.Palma)

Protokolists: (A.Zentelis)

Apstiprinu protokola pareizību: (S.Saulgrieze)

(E.Regža)



2017. gada 2. jūnijs

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

2016/2017 Statuss
Cieša sadarbība ar “Daugavas Stadions”, realizējot 
kērlinga halles projektu

- sagatavota un nosūtīta 
nepieciešamā informācija
- tiek uzturēta regulāra 
komunikācija
=> 2017/2018

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

Plānotas tikšanās:
- Volvo sporta centrs
- Rīgas dome - pie kādas no 
skolām
- Mārupē
=> 2017/2018

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

- nosūtīta nepieciešamā 
informācija OC Ventspils
- notikusi tikšanās ar 
Jūrmalas domi
=> 2017/2018

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

2016/2017 Statuss
Spēlētāju skaits: ~200 - aktualizēti dati: 204 reģistrēti biedri, t.sk. 51 

spēlētājs vecumā līdz 21 gadam, no tiem 42 
vecumā līdz 18 gadiem

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

- SK OB/KH izrādījuši iniciatīvu un ar LKA atbalstu 
organizē kērlinga nometni bērniem
- KH izrādījusi iniciatīvu un organizē treniņu laikus 
pieaugušajiem
=> 2017/2018

Nodrošināt jauniešu- 
iesācēju treniņu grupu 
darbu

- regulāras nodarbības otrdienās un trešdienās
- treniņus apmeklējuši 56,  pašlaik regulāri trenējas 
20 (netiek skaitītas komandas KKR/Vonda, SK 
OB/Stabulniece un TKK/Zass)
- sakārtota dokumentācija
- labākie spēlētāji turpina treniņus komandās 
atsevišķos laikos
=> 2017/2018

MĒRĶIS 2022: 650-700 spēlētāji



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

Spēlētāju skaita izmaiņas



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2016/2017 Statuss
Iesaistoties grīdas kērlinga 
popularizēšanas pasākumos 
skolās, piesaistīt jauniešus, 
kas ar kērlingu nodarbotos 
regulāri 

- šosezon apmeklētas 19 skolas (kopā 23 skolas)
- noorganizēts Olympic Celebration Tour
- grīdas kērlings šogad ~3'500 skolēni Rīgā
- prezentēts Rīgas skolu sporta dzīves 
organizatoriem
- panākta vienošanās ar 6 jaunām Rīgas skolām, 
kuras tiks apmeklētas septembrī
=> 2017/2018

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

- regulāra informācija FaceBook
- tiek pārveidota mājaslapa

=> 2017/2018
Tiek izveidots kērlinga 
popularizēšanas 
sauklis/programmas 
nosaukums ar atbilstošu 
vizuālo noformējumu

- mārketinga darba grupas vērtējumā šāds 
sauklis pašlaik nav nepieciešams



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

Facebook - ziņu skaits pēdējās divās sezonās



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

Facebook - sasniegtā auditorija pēdējās divās sezonās



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

Facebook - cilvēki, kam patīk lapa un seko līdzi



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2017/2018 Komentāri
Spēlētāju skaits: ~250
Rīkot regulārus pasākumus uz ledus un ārpus tā, 
popularizējot kērlingu Olimpisko spēļu gaismā

- sadarbībā ar LOK
- reģionos (Ventspilī, 
Tukumā)
- Rīgā

Uzlabot instruktoru un treneru prasmes, 
izstrādājot metodoloģiju spēlētāju apmācībā 
un viņu piesaistē

- darbs 2017. gada vasarā
- darba grupā tiks piedāvāts 
iesaistīties visiem Latvijas 
treneriem

Nodrošināt nepieciešamajā apjomā tautas sporta 
sacensības, kur iesaistīt jaunos spēlētājus

- pieaugušajiem ir iespējas 
spēlēt DDL, AL, MD Grand 
Prix, citi turnīri
- jāpalielina jauniešu 
sacensību skaits



AKTĪVO SPĒLĒTĀJU SKAITA PALIELINĀŠANA

2017/2018 Komentāri
Semināru organizēšana jauno spēlētāju prasmju 
un iemaņu uzlabošanai

- tiks atbalstītas KH 
organizētās jauniešu 
nometnes
- tiks organizēta kērlinga 
akadēmija pieaugušajiem 
vidēji 1x mēnesī (būs 
nepieciešama klubu 
spēlētāju iesaiste)

Veidot un uzturēt publiski pieejamu kērlinga 
bibliotēku latviešu valodā

- sākts darbs jau sezonā 
2016/2017:

• 2 minūšu ievads 
kērlingā

• Discover curling 
video materiāli

• Kērlinga noteikumi 
latviski

- plānots tulkot latviski WCF 
grāmatu Discover Curling



ATPAZĪSTAMĪBA

2016/2017 Statuss
Ar “PR” lietām strādā 
profesionālis
Algot profesionāli, kas izstrādā 
sabiedrisko attiecību (t.sk. sociālo 
tīklu) un mārketinga plānu

- piesaistīta Linda Mangale
- notikusi PR/mārketinga darba grupas 
tikšanās, lai diskutētu par veidiem, kā 
popularizēt kērlingu un piesaistīt jaunus 
spēlētājus
=> 2017/2018

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

- ir tieša pieeja sportacentrs.com
- jāstiprina sadarbība ar pārējiem 
medijiem
- plānots iegādāties fotokameru, lai 
varētu labāk atspoguļot sacensības
=> 2017/2018

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

2016/2017 Statuss
Svarīgākās Latvijā rīkotās 
sacensības tiek translētas Latvijas 
televīzijās

- tiek translētas LČ vīriešiem un 
sievietēm, kā arī CCT posms
- sportacentrs.com raida arī ārpus 
Latvijas notiekošos CCT posmus

Grīdas kērlinga miniturnīri tiek 
aizvadīti 20 Rīgas skolās un 4 
reģionālajās skolās

- apmeklētas 23 Rīgas skolas
- apmeklētas 2 Ventspils skolas un 
Ventspils jauniešu māja

Kērlings aizraujošā veidā tiek 
pasniegts kērlinga pilsētu pašvaldību 
organizētajos sporta pasākumos

- Rīgas Sporta nakts
- Latvijas Skolu ziemas olimpiskais 
festivāls Ērgļos
- Paraolimpiskā diena Rīgā



ATPAZĪSTAMĪBA

2017/2018 Komentāri
Tiek nodrošināts nepieciešamais tehniskais 
atbalsts LTV Olimpisko spēļu translēšanā

- komunikācija ar LTV, 
cenšoties izcelt kērlingu

Starptautisko sacensību translēšana Latvijas 
televīzijās
Galvenās WCF rīkotās sacensības ar vai bez 
Latvijas komandu dalības tiek translētas

- pašlaik tiek translēti CCT 
posmi sportacentrs.com, 
tālāka attīstība atkarīga no 
sponsoru piesaistes
- vienoties ar WCF par 
sacensību retranslēšanu 
internetā un iespēju translēt 
Latvijas TV

Off/on ice pasākumi, popularizējot kērlingu 
Olimpisko spēļu gaismā

- sadarbībā ar LOK
- reģionos (Ventspilī, 
Tukumā)
- Rīgā

Grīdas kērlinga miniturnīri tiek aizvadīti 40 
Rīgas skolās un 8 reģionālajās skolās



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2016/2017 Statuss
Vīrieši EČ B grupā izcīna 1. vietu -> tiesības 
spēlēt PČ
Sievietes EČ B grupā 1.-2. vieta -> tiesības 
spēlēt EČ A grupā 
Vīrieši un sievietes Olimpisko spēļu 
kvalifikācijā iekļūst top2
Jaukto pāru izlase iekļūst PČ top6
Ratiņkrēslu izlase PČ kvalificējas A grupai un 
iekļūst PČ top7

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



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2016/2017 Statuss
Vīriešu, sieviešu, junioru vīriešu, junioru 
sieviešu, jaukto pāru un ratiņkrēslu 
kērlinga izlasēm ir treneri

Treneri bija tikai jauktajam pārim, 
abām junioru izlasēm un 
ratiņniekiem

Izstrādāt Latvijas čempionātu rīkošanas 
standartus

- komandām tiek izsūtīts spēļu 
kalendārs pirms izlozes
- tiek veikta atklāta izloze

Izstrādāt atbalsta programmu jauniešiem 
līdz 25 gadu vecumam

- nav nepieciešams 
līdzfinansējums, gatavojoties 
EČ un PČ kvalifikācijas 
turnīriem, ja startē TOP3 
komandā
- palielinoties jaunu spēlētāju 
skaitam, plānots organizēt 
Latvijas universiādi



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2016/2017 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
=> 2017/2018 sezonā 
plānots atkārtoti pieteikties 
Stepping Stone programmai

+ vismaz 2 treneri 2 treneri ir noklausījušies C 
kursu programmu, bet nav 
nokārtojuši visus 
pārbaudījumus



AUGSTU SASNIEGUMU SPORTS

2017/2018 Komentāri
Vīriešiem un sievietēm dalība PČ
Vīriešiem, sievietēm, jauktajiem pāriem dalība 
Olimpiskajās spēlēs

- iespēja tikai sievietēm

Ratiņkrēslu izlasei dalība Paraolimpiskajās 
spēlēs
Atlases kritēriju izstrāde Olimpiskajām, 
Paraolimpiskajām spēlēm un to kvalifikācijas 
turnīriem

- augstu sasniegumu sporta 
darba grupa vasarā tiks 
aicināta uz tikšanos, lai 
diskutētu par 
nepieciešamajām izmaiņām

Izlašu atlases sistēmas maiņa: Latvijas 
čempionāts + kvalifikācijas sacensības

- vīriešiem, sievietēm 
izmaiņas jau veiktas sezonā 
2016/2017



PĀRĒJĀS JOMAS

2016/2017 Statuss
LKA “kopē” WCF atbalsta mehānismus 
saviem biedriem

- tiek rīkoti konkursi 
sacensību rīkošanai
- atbalsts junioriem
- atbalsts TOP4 komandām
- plānots rīkot jaunus 
apmācību seminārus
=> 2017/2018

Izvērtēt statūtu atbilstību šodienas prasībām, 
veikt izmaiņas, ja tādas ir nepieciešamas

- sagatavoti priekšlikumi 
izmaiņām

2017/2018 Komentāri
LČ vīriešiem / sievietēm ir sponsors 2017. gada vasarā tiks 

izstrādāts sponsorēšanas 
piedāvājums

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


