Latvijas Kērlinga asociācija (LKA)
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021
VALDES SĒDES PROTOKOLS
2022. gada 20. jūnijā

Nr. 1/2022-5

Attālināti, Microsoft Teams platformā
Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Mārtiņš Trukšāns, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Aivars Avotiņš, Ojārs
Briedis
sēdes vadītājs: Mārtiņš Trukšāns
protokolē:
Artis Zentelis
Sēdi sāk plkst. 18:00
Darba kārtība:
1. Par Ministru Kabineta naudas balvas ratiņkērlinga attīstībai izlietojumu.
2. Par Latvijas junioru dalību 2023. gada Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā un 2024. gada
Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.
3. Dažādi.
1.

Par Ministru Kabineta naudas balvas ratiņkērlinga attīstībai izlietojumu

A.Zentelis informē LKA valdi, ka ir sagatavota tāme un ratiņkērlinga attīstības
programma, ko ir nepieciešams apstiprināt, lai varētu pievienot noslēgtajam sadarbības līgumam
ar IZM.
Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Aivars Avotiņš – PAR;
Ojārs Briedis – PAR
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt ‘Ratiņkērlinga attīstības programmu 2022.-2023. gadam’ (pielikums nr.1)
un tāmi (pielikums nr.2) ratiņkērlinga attīstībai un jaunu spēlētāju piesaistei.

2.

Par Latvijas junioru dalību 2023. gada Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā festivālā un
2024. gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs

A.Zentelis informē, ka 03.06.2022. ir nosūtīts e-pasts treneriem, kas atbilst iepriekšējā
valdes sēdē izvirzītajiem kritērijiem, ar aicinājumu pieteikties Olimpisko jaunatnes izlašu trenera
amata vietai. Ir saņemti trīs treneru – Raimonda Vaivoda, Anša Regžas un Evitas Regžas
pieteikumi. A.Zentelis aicina balsot par visiem trīs kandidātiem.

PAR Raimondu Vaivodu – 2
Raimonds Vaivods; Ojārs Briedis
PAR Ansi Regžu – 0
PAR Evitu Regžu – 3
Mārtiņš Trukšāns; Artis Zentelis; Aivars Avotiņš
un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Evitu Regžu par Latvijas izlases treneri 2023. gada Eiropas Jaunatnes
Olimpiskajā festivālā un 2024. gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.

3.

Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav. Valdes sēde tiek paziņota par slēgtu pulksten 18:15.

Sēdi vadīja

Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja

Artis Zentelis

Valdes locekļi

Raimonds Vaivods
Ojārs Briedis
Aivars Avotiņš

Pielikums nr.1
APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē
2022. gada 20. jūnijā
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents
________________________
M.Trukšāns

Ratiņkērlinga attīstības programma 2022.-2023. gadam
Attīstības programmas mērķi:
• Palielināt ar ratiņkērlingu nodarbojošos skaitu kērlingā
• Palielināt ratiņkērlingistu skaitu Latvijas ratiņkērlinga un ratiņkērlinga jaukto pāru
čempionātos un citās Latvijas un starptautiskajās sacensībās
• Papildināt ratiņkērlingistu teorētiskās un praktiskās zināšanas par kērlingu
• Palielināt konkurenci cīņā par vietu Latvijas ratiņkērlinga un ratiņkērlinga jauktā pāra
izlasēs
• Nodrošināt spēlētājus ar nepieciešamo inventāru
1) Treniņi uz ledus
Programmas ietvaros visiem ratiņkērlinga spēlētājiem tiek nodrošināti kolektīvie un
individuālie ledus treniņi. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt iespēju nodarboties ar
ratiņkērlingu jebkuram atbilstošas klasifikācijas spēlētājam, neatkarīgi no to finansiālā
stāvokļa.
Ledus laukuma noma tiek segta ne tikai specializētajā kērlinga hallē Rīgā, bet arī reģionos,
kur notiek kērlinga nodarbības uz hokeja ledus.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, treneris Arnis
Veidemanis.
2) Sacensības Latvijā
Programmas aktivitāte paredz dažādu ratiņkērlinga sacensību organizēšanu Latvijā.
Papildus Latvijas čempionātam ratiņkērlingā un Latvijas čempionātam ratiņkērlinga
jauktajiem pāriem tiks organizētas jaunas sacensības, lai nodrošinātu visus spēlētājus ar
regulāru sacensību praksi.
Pēc nepieciešamības var tikt piesaistītas ārvalstu komandas, lai radītu aizraujošu un
konkurētspējīgu sacensību vidi.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, treneris Arnis
Veidemanis.

3) Sacensības ārpus Latvijas
Programmas aktivitāte paredz nodrošināt iespēju ne tikai nacionālajai izlasei, bet arī citām
labākajām un perspektīvākajām komandām gūt spēļu praksi ārpus Latvijas, tādējādi
veicinot iekšējo konkurenci un nodrošinot spēcīgas rezerves nacionālajai izlasei.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, treneris Arnis
Veidemanis.
4) Jaukto pāru ratiņkērlings
Programmas aktivitāte paredz ledus treniņu, teorētiskās apmācības un sacensību
nodrošināšanu, lai attīstītu jaukto pāru ratiņkērlinga attīstību Latvijā. Paredzams, ka 2026.
gada Ziemas Paraolimpiskajās spēlēs pirmo reizi notiks sacensības šajā disciplīnā un,
mērķtiecīgi attīstot arī šo disciplīnu, Latvijai ir ļoti labas iespējas kvalificēties šīm spēlēm.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, treneris Arnis
Veidemanis.
5) Treneris
Programmas ietvaros tiks algots treneris, kurš ir specializējies ratiņkērlinga spēlētāju
sagatavošanā. Trenera uzdevums būs kopumā attīstīt ratiņkērlingu Latvijā, nodrošinot
līdzvērtīgas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas visiem spēlētājiem, kā arī sekojot
līdzi spēlētāju progresam, nodrošinot skaidru un saprotamu veidu kā jebkurš spēlētājs var
kļūt par Latvijas izlases spēlētāju.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.
6) Materiāltehniskais nodrošinājums
Programmas ietvaros visi spēlētāji tiks nodrošināti ar atbilstošām nūjām un nūju uzgaļiem,
lai inventāra trūkums nekavētu iespēju potenciālajiem spēlētājiem nodarboties ar
ratiņkērlingu.
Visas izmaksas sedz LKA.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, treneris Arnis
Veidemanis.
7) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu ratiņkērlinga spēlētājiem arī tādu
aktivitāšu izmaksu segšanai, kas nav detalizēti aprakstītas programmā. Iesniegums tiek
izskatīts nākamajā valdes sēdē. Aktivitātes tiek finansētas no brīža, kad finansējums ir
apstiprināts.
Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

N.p.k.

Pasākuma nosaukums
Dalībnieku
skaits
Vieta

1.
Ledus treniņi
22
Rīga, Jēkabpils

2.
Sacensību rīkošana Latvijā
22
Rīga

3.
Dalība sacensībās ārpus Latvijas
22
vieta tiks precizēta

4.
Treneru atalgojums
22
Rīga

Pasākuma sarīkošanas
laiks (kalendārā secībā)

Kopā :
Kopā :
Kopā :
21798

1000

21798

0
0
5140,98
0
1000
5000
0
0
0
0
0

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Darba devēja sociāla rakstura pabalsti,
kompensācijas un citi maksājumi
Iekšzemes mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni
Ārvalstu mācību, darba un dienesta
komandējumi, darba braucieni

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

Dažādi pakalpojumi

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2310
2320
2340
2350
2360
2390
5110
5120
5220
5230

5000

5140,98

35405,4

Organizācijas vadītājs _______________________________
Mārtiņš Trukšāns

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
2800
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Izdevumi kopā

2260

Pārējie pamatlīdzekļi

2250

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

2240

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un
līdzīgas tiesības

2230

Attīstības pasākumi un programmas

2220

Pārējas preces

2210

Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā
(amatā) esošo personu uzturēšana

2120

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2110

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un
to uzturēšana

1220

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

1210

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru

1150

Īre un noma

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas

1110

Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās
attiecības regulējošu dokumentu pamata

Mēnešalga

TĀME
par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu
Pielikums nr.2

Organizācijas nosaukums: Latvijas Kērlinga asociācija
Sadarbības līguma datums: 31.05.2022
Adrese, kontakttālrunis: Biķernieku iela 121h, Rīga ,LV-1021, tālr. 29535379
Apakšprogrammas Nr. 09.08.00 "Balvas par izciliem sasniegumiem sportā"
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