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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2021. gada 9. novembris Nr. 1/2021-6

Attālināti, Microsoft Teams platformā

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Mārtiņš Trukšāns, Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Ojārs Briedis, Aivars

Avotiņš
novērotāji: -

sēdes vadītājs: Mārtiņš Trukšāns
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1. Par izmaiņām Latvijas kērlinga izlašu sastāvos.
2. Par izmaiņām LKA 2121./2022. gada sezonas kalendārajā plānā.
3. Par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai.
4. Dažādi.

1. Par izmaiņām Latvijas kērlinga izlašu sastāvos

A.Zentelis informē LKA valdi, ka ir saņemti Latvijas senioru vīriešu un Latvijas senioru
sieviešu izlāsu iesniegumi ar lūgumu apstiprināt izlašu sastāvu 2021./2022. gada sezonai.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – ATTURAS; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – ATTURAS

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru vīriešu kērlinga izlasi 2021./2022. gada sezonā šādā

sastāvā: Dzintars Bērziņš, Aivars Gulbis, Aivars Purmalis, Jānis Rēdlihs, Ansis Regža.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas senioru sieviešu kērlinga izlasi 2021./2022. gada sezonā šādā

sastāvā: Gunta Millere, Inga Apmane, Dace Zīle, Elēna Kāpostiņa.

Tāpat A.Zentelis informē LKA valdi, ka ir saņemti vairāku izlašu iesniegumi ar lūgumu



veikt izmaiņas sastāvā.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Iekļaut Latvijas olimpiskās jauktā pāra kērlinga izlases sastāvā 2021./2022. gada

sezonā fizioterapeiti Agritu Romanausku.

A.Zentelis informē LKA valdi, ka ir saņemti vairāku izlašu iesniegumi ar lūgumu veikt
izmaiņas sastāvā.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Iekļaut Latvijas vīriešu kērlinga izlases sastāvā 2021./2022. gada sezonā spēlētāju

Robertu Reini Bunci un treneri Kārli Smilgu.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Iekļaut Latvijas olimpiskās vīriešu kērlinga izlases sastāvā 2021./2022. gada sezonā

spēlētāju Ričardu Vondu un trenri Anitu Pētersoni.
2. Izslēgt no sastāva spēlētaju Reini Jučeru.

2. Par izmaiņām LKA 2121./2022. gada sezonas kalendārajā plānā

A.Zentelis informē, ka saistībā ar valstī noteiktajiem Covid-19 ierobežojošajiem
pasākumiem ir nepieciešams veikt izmaiņas LKA 2021./2022. gada sezonas kalendārajā plānā.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Atcelt starptautisko turnīru “Riga Junior Open 2021”.
2. Mainīt Rīgas atklātā kērlinga čempionāta vīriešiem un sievietēm norises laiku uz 19.-

21.11.2021.
3. Mainīt Latvijas čempionāta kērlingā junioriem norises laiku uz 1.-5.12.2021.
4. Atlikt Latvijas čempionāta ratiņkērlingā jauktajiem pāriem rīkošanu uz 2022. gadu,



norises laiku precizējot, kad būs zināms pasaules čempionāta norises laiks.

A.Zentelis informē, ka ir saņemta informācija no treneres Ivetas Stašas-Šaršūnes, ka
2022. gada 15.-17. martā ir paredzēti 12. klašu angļu valodas eksāmeni, tāpēc aicina pārcelt
Latvijas čempionātu kērlingā junioriem uz citu norises laiku.

Valde pieņem zināšanai šo informāciju un atliek jautājumu par Latvijas čempionāta
kērlingā junioriem norises laika maiņu uz 2022. gadu, kad būs zināms, vai Latvijas izlasēm būs
jāpiedalās pasaules čempionātā sievietēm un pasaules čempionātā junioriem 2022. gada martā.

3. Par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai

A.Zentelis informē, ka ir nepieciešams apstiprināt sacensību rīkošanas konkursu LKA
biedriem, lai biedri varētu pieteikties LKA līdzfinansējumam, ja būs iespējams atsākt sacensību
organizēšanu.

Valde balso: PAR – 5, PRET – 0, ATTURAS – 0
Mārtiņš Trukšāns – PAR; Artis Zentelis – PAR; Raimonds Vaivods – PAR; Ojārs Briedis – PAR;
Aivars Avotiņš – PAR

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai

periodā 01.07.2021.-30.06.2022.” nolikumu un tā pielikumus (Pielikums nr.1).

4. Dažādi

Citu izskatāmo jautājumu nav. Valdes sēde tiek paziņota par slēgtu pulksten 19:00.

Sēdi vadīja Mārtiņš Trukšāns

Protokolēja Artis Zentelis

Valdes locekļi Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Aivars Avotiņš



Pielikums nr.1

APSTIPRINĀTS:
Latvijas Kērlinga asociācijas valdes sēdē

2021. gada 9. novembrī

Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents

________________________
M.Trukšāns

NOLIKUMS

Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību
organizēšanai periodā 01.07.2021.-30.06.2022.

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. Konkurss tiek izsludināts reizi gadā Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā.

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

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. Konkursam ir atvērta tipa pieteikšanās termiņš – LKA biedrs var pieteikties
konkursam jebkurā brīdī konkursa norises laikā.

http://www.e-skola.lv
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9. LKA Biedra pieteikums dalībai Konkursā (turpmāk – Pieteikums) (1.pielikums)
iesniedzams elektroniskā formātā – 1 (vienā) eksemplārā PDF formātā un saglabātu vienā failā,
nosūtot uz LKA oficiālo e-pasta adresi curling@curling.lv.

10. Konkursa nolikums neattiecas uz LKA organizētajām sacensībām.

11. Konkursam var pieteikt Sacensības, kurām nav piešķirts cits finansējums no kārtējā
gada LKA līdzekļiem.

12. Konkursa ietvaros LKA Biedram ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu (turpmāk –
Finansējums) vairāku Sacensību organizēšanai.

13. Piešķirtais Finansējums vienu Sacensību organizēšanai ir atkarīgs no Konkursam
iesniegto kopējo pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā finansējuma apjoma.

14. Kopējais Sacensībām 2021./2022. gada sezonā piešķiramais finansējuma apjoms ir
4’000 EUR.

15. Vienām Sacensībām var piešķirt Finansējumu līdz 600 EUR, bet ne vairāk kā 50% no
Sacensību kopējas tāmes.

16. Ja Sacensību norises laiks pārsniedz Konkursa norises laiku, tad Konkursam tiek
iesniegts pieteikums tikai par to Sacensību daļu, kas iekļaujas Konkursa norises laikā.

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. LKA Biedrs, piesakoties konkursam, apliecina, ka ir iepazinies ar Latvijas Republikā
noteiktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem un tos ievēros.

20. Pirms un pēc pasākuma LKA Biedrs informē LKA par pasākuma norisi iesūtot
elektroniskā formā aprakstu par sacensībām, rezultātus, fotogrāfijas un citu informāciju.

21. Pēc 20. punkta izpildes un rēķina saņemšanas no sporta bāzes LKA veic maksājumu
saskaņā ar apstiprināto Finansējumu 10 darba dienu laikā.

22. LKA ir tiesības veikt Sacensību norises un Finansējuma izlietojuma pārbaudi.

23. Ja Sacensības netiek īstenotas noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
pieteikumam vai finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti 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.
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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 pieteikuma saņemšanas.

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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