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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2019. gada 16. maijā Nr. 1/2019-7

Sēde notiek Rīgā, Šmerļa ielā 3-231.k.

Sēdē piedalās:
valdes locekļi: Artis Zentelis, Raimonds Vaivods, Mārtiņš Trukšāns, Ojārs Briedis
novērotāji: Ansis Regža, Evita Regža

sēdes vadītājs: Mārtiņš Trukšāns
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 19:00

Darba kārtība:
1. Par 2020. gada Jaunatnes Ziemas olimpisko spēļu treneri.
2. Par junioru attīstības programmu 2019. gadam.
3. Par nacionālo izlašu finansēšanas kārtību.
4. Dažādi.
a) Par “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā

01.07.2019.-30.06.2020.” rezultātiem.

1. Par 2020. gada Jaunatnes Ziemas olimpisko spēļu treneri

A.Zentelis informē, ka 2020. gada janvārī Šveicē norisināsies Jaunatnes Ziemas
Olimpiskās spēles, kurās pirmo reizi ir nodrošināta vieta arī Latvijas kērlinga izlasei. Sacensībās
startēs jauktās komandas (2 puiši un 2 meitenes) 15-18 gadus vecumā, bet pēc tam tiks
aizvadītas jaukto pāru sacensības, kurās komandas tiks veidotas no dažādu valstu spēlētājiem.

Pašlaik ir apzināti spēlētāji, kuri ir gatavi startēt šajās spēlēs, bet ir nepieciešams
izvēlēties treneri, kurš gatavos komandu.

M.Trukšāns pauž pārliecību, ka galvenajam trenerim ir jābūt vismaz ar C kategoriju.

A.Zentelis norāda, ka pašlaik Sporta speciālistu reģistrā pašlaik ir reģistrēti 4 kērlinga
treneri ar C kategoriju no kuriem viens ikdienā neveic trenera darbu, tāpēc aicina balsot par
pārējiem trīs potenciālajiem kandidātiem, izvēloties ar kuru sākt pārrunas par iespēju trenēt
Latvijas izlasi 2020. gada Jaunatnes Ziemas Olimpiskajās spēlēs.

Valde balso:

Iveta Staša-Šaršūne: PAR – 0; PRET – 0; ATTURAS – 4.
Raimonds Vaivods: PAR – 0; PRET – 0; ATTURAS – 4.
Ansis Regža: PAR – 3; PRET – 0; ATTURAS – 1.



un pieņem lēmumu:
1. Deleģēt Artim Zentelim tiesības veikt pārrunas ar Ansi Regžu par iespēju kļūt par 2020.

gada Jaunatnes Ziemas Olimpisko spēļu kērlinga komandas galveno treneri.

2. Par junioru attīstības programmu 2019. gadam

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots “Junioru attīstības programmas 2019. gadam”
projekts, kas ir nosūtīts LKA valdei.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt “Junioru attīstības programmu 2019. gadam” (Pielikums nr.1).

3. Par nacionālo izlašu finansēšanas kārtību

A.Zentelis informē, ka pašlaik norit darbs pie nacionālo izlašu finansēšanas kārtības
izstrādes un darba gaitā ir radušies jautājumi, kas ir jāprecizē kopā ar pārējiem valdes locekļiem.

Notiek diskusija. LKA valdes locekļi vienojas, ka ir nepieciešams finansēšanas kārtībā
veikt izmaiņas, kas ir radušās diskusijas laikā un pēc tam vēlreiz saskaņot kopā ar kopējām
izmaiņām izlašu noteikšanas kārtībā.

4. Dažādi

a) Par “Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai
periodā 01.07.2019.-30.06.2020.” rezultātiem

A.Zentelis informē, ka ir saņemti 13 LKA biedru pieteikumi līdzfinansējumam sacensību
rīkošanai 2019./2020. gada sezonā par kopējo summu 7479 EUR. Plānotais LKA finansējums bija
4’000 EUR.

LKA valde izvērtē pieteiktos projektus, ņemot vērā konkursa nolikumā noteiktos
kritērijus un projektu realizāciju iepriekšējā sezonā.

Valde balso: PAR – 4; PRET – 0; ATTURAS – 0.

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt līdzfinansējumu 13 LKA biedru pieteiktajiem projektiem kopsummā 5’459

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 Mārtiņš Trukšāns



Valdes locekļi Artis Zentelis

Raimonds Vaivods

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis



Pielikums Nr.1

Junioru attīstības programma 2019.gadam

Attīstības programmas mērķi:
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu kērlingā
 Palielināt jauniešu (junioru) skaitu Latvijas un Baltijas junioru čempionātos un citās

Latvijas un starptautiskās sacensībās (Latvijas čempionāti, Riga Junior Open, Baltijas
junioru U-16 čempionāts, Latvijas junioru MD kauss u.c.)

 Papildināt jauniešu (junioru) teorētiskas un praktiskās zināšanas par kērlingu
 Palielināt konkurenci uz jauniešu (junioru) pārstāvēšanu Latvijas junioru izlasēs

1) Grīdas kērlinga pasākumi skolās
Programmas aktivitāte paredz bērnu iepazīstināšanu ar kērlingu, organizējot grīdas
kērlinga pasākumus skolās. Primārā mērķauditorija ir 6.-9. klašu skolēni. Aktivitātes
mērķis ir radīt bērnos interesi par kērlingu un iesaistīt regulāros treniņos. Visas izmaksas
sedz LKA.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.

2) Mini ledus kērlinga čempionāts
Programmas aktivitāte paredz mini ledus kērlinga čempionāta rīkošanu Rīgas skolu 4.-6.
klašu skolēniem. Visas izmaksas sedz LKA.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis, LKA projektu
vadītāja Linda Mangale.

3) Klašu pasākumi Kērlinga hallē
Programmas aktivitāte paredz 1,5 stundas garas kērlinga nodarbības organizēšanu Rīgas
skolu audzēkņiem instruktoru pavadībā. Programmā tiek iesaistīti to klašu skolēni, kas ir
apguvuši kērlinga pamatus grīdas kērlinga pasākumos skolās. Aktivitātes mērķis ir iesaistīt
skolēnus regulārās kērlinga nodarbībās. Visas izmaksas sedz LKA.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

4) Regulāru treniņu nodrošināšana bērniem un jauniešiem Kērlinga hallē Rīgā



Programmas aktivitāte paredz piesaistīt junioru vecuma jauniešus (skolniekus un
studentus) vecumā no 9 līdz 21 gadiem, kuri nav iesaistīti kērlinga komandās. Aktivitātes
ietvaros regulāri vismaz vienu reizi nedēļā noteiktā laikā tiek organizēta treniņu grupa
trenera/-u vadībā. Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

5) Individuālie treniņi
Programmas aktivitāte ietver finansiālo atbalstu individuālajiem treniņiem 9-21 gadus
veciem spēlētājiem - 50% līdzfinansējums abonementu iegādei specializētajās kērlinga
hallēs.
Pēc individuālā abonementa izmantošanas programmas dalībnieks (vai kāds no vecākiem)
iesniedz LKA finanšu līdzekļu atmaksas iesniegumu, pievienojot apmaksu un treniņu
apmeklējumu apliecinošus dokumentus. LKA sedz 50% no katras izmantotās apmeklējuma
reizes. Piemēram, ja ir iegādāts 10 reižu abonements, bet programmas dalībnieks ir
izmantojis tikai 8 reizes, tad LKA sedz tikai 50% no 8 reižu izmaksām, bet programmas
dalībnieks sedz 50% no 8 reižu izmaksām un 100% no 2 reižu izmaksām.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

6) Jauniešu (junioru) komandu atbalsts

Programmas aktivitāte paredz iespēju LKA biedriem (klubiem) pieteikties un saņemt LKA
līdzfinansējumu un cita veida atbalstu jauniešu (junioru) komandām, iekļaujot komandu
kluba sistēmā. Komandas dalībnieku vecums ir no 9 līdz 21 gadiem ar vai bez pieredzes
kērlingā. LKA līdzfinansē klubam jauniešu (junioru) komandu izdevumus, sedzot komandas
ledus īres, vispārējās fiziskās sagatavotības, sacensību dalības maksas, ceļa un uzturēšanās
izdevumus u.c. izmaksas, saskaņā ar LKA valdes apstiprināto tāmi. Lai klubs pretendētu uz
līdzfinansējumu, tam ir jānodrošina jauniešu (junioru) komandas līdzdalība 2020. gada
Latvijas junioru čempionātā.

Aktivitātes izmaksas sedz LKA, piesaistot dalībnieku līdzfinansējumu. Aktivitāti paredzēts
realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

7) Jauniešu (junioru) vecuma spēlētāju dalība LKA un LKA biedru rīkotajās sacensībās

Programmas aktivitāte ietver LKA atbalstu jauniešu (junioru) vecuma spēlētājiem (dzimuši
pēc 1998.gada 1.jūlija) dalībai LKA rīkotajās sacensībās - Latvijas čempionātā vīriešu un
sieviešu konkurencē (atlaide 70% apmērā), Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem,
Latvijas čempionātā jauktajām komandām, citās LKA organizētajās sacensībās, kā arī
Darbadienu un Amatieru līgā (atlaide 50% apmērā). Atlaide tiek piešķirta proporcionāli
katram jauniešu (junioru) vecuma spēlētājam no kopējās komandas dalības maksas
čempionātā vai LKA organizētajā turnīrā.



Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

8) Intensīvo treniņu programma junioriem
Programmas aktivitāte ietver atbalstu LKA biedru rīkotajiem bērnu un jauniešu kērlinga
intensīvajiem treniņiem treneru uzraudzībā.
Aktivitātes ietvaros LKA finansē LKA biedram neaizpildītās programmas dalībnieku vietas
dalības maksu, bet ne vairāk kā par 3 bērniem ar limitu līdz 30 EUR dienā par vienu bērnu,
nepārsniedzot 150 EUR par vienu programmu.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgais par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

9) Starptautisko junioru sacensību organizēšana Latvijā
LKA organizē starptautisku junioru kērlinga turnīru Riga Junior Open, kā arī var organizēt
citas junioru sacensības. Latvijas junioru komandām dalība attiecīgajos turnīros tiek
nodrošināta bez maksas.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

10) Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētāju un treneru līdzdalība
LKA klubiem darbā ar jauniem junioru vecuma spēlētājiem iespējams piesaistīt
pieredzējušus Latvijas pieaugušo un junioru izlašu spēlētājus un trenerus praktiskajās un
teorētiskajās nodarbībās. Iespējamās praktisko un teorētisko nodarbību tēmas – kērlinga
tehniskā sagatavotība, stratēģija un taktika, fiziskā un psiholoģiskās sagatavotība kērlingā
u.c. LKA sedz attiecīgā izlases spēlētāja/-u vai trenera transporta un naktsmītnes
izdevumus.
Aktivitāti paredzēts realizēt laika periodā: 2019.gada janvāris-decembris.

Atbildīgie par aktivitātes īstenošanu: LKA valdes loceklis Raimonds Vaivods un LKA
ģenerālsekretārs Artis Zentelis.

11) Cita veida aktivitātes
LKA valde uz iesnieguma pamata var piešķirt atbalstu 9-21 gadus vecajiem 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.



Junioru attīstības programma neattiecas uz atbalstu Latvijas junioru izlasēm.



Pielikums nr.2

"Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā 01.07.2019.-30.06.2020.” rezultāti

Kopējais plānotais finansējums: 4000 EUR
Vienām sacensībām pieejamais maksimālais finansējums: 600 EUR

Sacensības Rīkotājs Norises laiks Kopējā tāme Prasītais finansējums Apstiprinātais finansējums
1 Amatieru līga 2019/2020 Jelgavas Kērlinga klubs 10 posmi sezonas laikā 7420 320 300
2 Riga International Curling Challenge 2019 Kērlinga halle SIA 27.-29.09.2019. 4920 600 100
3 Baltic Superleague 2020 Kērlinga kluba "Rīga" 2019. gada janvāris/februāris 3160 600 600
4 Riga Wheelchair International 2019 Kērlinga kluba "Rīga" 23.-25.09.2019. 2029 559 559
5 Latvian Mixed Doubles Curling Cup 2020-I SK OB un KH 02.-05.04.2020. 5248 600 600
6 Latvian Mixed Doubles Curling Cup 2020-II SK OB un KH 11.-14.04.2019. 5248 600 600
7 Latvian Mixed Doubles Grand Prix 2019/2020 Rudzīšu kērlinga klubs 7 posmi sezonas laikā 6032 600 600
8 Riga Senior Curling Cup 2020 Sporta klubs "OB" 19.-21.03.2020. 3600 600 0
9 Baltic Junior Open 2020 U-16 Talsu Kērlinga klubs 8.-10.05.2020. 1500 600 600

10 "Lieldienu MIX 2020", junioru un draugu kērlinga turnīrsVentspils kērlinga klubs 10.-11.04.2020. 3020 600 300
11 Ventspils pilsētas 18. atklātais čempionāts kērlingā Ventspils kērlinga klubs 2019.g. oktobris - 2020.g. maijs 5879 600 600
12 Ventspils kauss 2019 Ventspils kērlinga klubs 22.-24.08.2019. 8250 600 600
13 Ziemassvētku kauss 2019 Ventspils kērlinga klubs 14.-15.12.2019. 5000 600 0

KOPĀ: 5459


