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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2015. gada 21. septembrī Nr. 1/2015-9

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

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Ieva Štauere
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ojārs Briedis, Raimonds Vaivods, Ieva Krusta
novērotāji: Arnis Veidemanis

sēdes vadītājs: Ieva Štauere
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:00

Darba kārtība:
1) LKA finanšu gada (01.07.2014.-30.06.2015.) pārskata apstiprināšana.
2) Izmaiņas Latvijas sieviešu izlases sastāvā.
3) Ventspils kērlinga kluba iesniegums par finansiālu atbalstu junioru komandām.
4) Izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos.
5) Senioru vīriešu un senioru sieviešu izlases apstiprināšana.
6) Dažādi

a) Par jauktā pāra dalību CCT posmos.
b) Par darba grupas izveidi.
c) Par nākamo valdes sēdi.

1. LKA finanšu gada (01.07.2014.-30.06.2015.) pārskata apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka visiem LKA Biedriem ir izsūtīts izskatīšanai gada pārskats un
sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Sakarā ar biedrības finansiālās darbības pārskata
par periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam sastādīšanas pabeigšanu un tā
pārbaudi tiek rosināts

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2015. gada 30. jūniju ir 104 105 EUR;

- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015;

- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015.;

- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015.

2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu,
kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.



3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās
vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

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

un pieņem lēmumu:

1. Apstiprināt finanšu pārskatu sekojošā sastāvā:

- Bilance pēc uzņēmuma stāvokļa uz 2015. gada 30. jūniju ir 104 105 EUR;

- Ienākumu un izdevumu pārskats par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015;

- Ziedojumu pārskats par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015.;

- Ziedojumu izlietojums par periodu no 01.07.2014. līdz 30.06.2015.

2. Apstiprināt likumā „Par uzņēmuma gada pārskatiem” 6.nodaļā paredzēto pielikumu,

kā biedrības finanšu pārskata daļu, kas izskaidro pārskatu pamatformu rādītāju saturu.

3. Apstiprināt gada pārskata pielikumus kā daļu no Valdes ziņojuma saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”,
kuros ir atspoguļots saimnieciskās darbības un finansiālā stāvokļa skaidrojums skaitliskās
vērtībās salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu par noteiktiem bilances un ieņēmumu un izdevumu
pārskata posteņiem, kā arī cita informācija.

2. Izmaiņas Latvijas sieviešu izlases sastāvā

A.Zentelis informē, ka ir saņemts Latvijas sieviešu izlases iesniegums ar lūgumu
apstiprināt izlases sastāvā dalībai Eiropas sieviešu kērlinga čempionātā 2015. gadā rezerves
spēlētāju Santu Blumbergu.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Santu Blumbergu Latvijas sieviešu izlases sastāvā dalībai Eiropas sieviešu

kērlinga čempionātā.

3. Ventspils kērlinga kluba iesniegums
par finansiālu atbalstu junioru komandām

A.Zentelis informē, ka no Ventspils Kērlinga kluba ir saņemts iesniegums ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Latvijas junioru čempionāta dalībniekus - junioru sieviešu komandu
VKK/Bulačņikova un junioru vīriešu komandu VKK/Berķis, katru 1000 EUR apmērā, pamatojoties



uz LKA Junioru attīstības programmas 2015. gadam 2. punktu. Iesniegumam ir pievienotas abu
komandu tāmes.

I.Štauere interesējas, vai ir noteikti kritēriji pēc kā vērtēt.

A.Zentelis norāda, ka ir apstiprināta LKA Junioru attīstības programma 2015. gadam, bet
nav izstrādāti detalizētāki vērtēšanas kritēriji.

R.Vaivods norāda, ka ir svarīgi, lai šie jaunieši vispār trenētos un piedalītos starptautiskos
turnīros. Ventspils Kērlinga klubs līdz šim ir bijis ļoti aktīvs jauno kērlingistu piesaistē un ir
būtiski klubu atbalstīt, lai šie jaunieši turpinātu attīstīties.

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

un pieņem lēmumu:
1. Piešķirt finansiālu atbalstu Ventspils Kērlinga kluba junioru komandām

VKK/Bulačņikova un VKK/Berķis pa 1000 EUR katrai.

4. Izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos

A.Zentelis norāda, ka jaukto pāru kērlings ir iekļauts 2018. gada Ziemas Olimpisko spēļu
programmā, bet Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos nav atrunāts, kura komanda izcīnīs
tiesības tajās startēt, ja Latvijas kvalificēsies šīm spēlēm. Tāpat nav atrunāts, kura sieviešu un
vīriešu komanda startēs Olimpiskajās spēlēs, un kura ratiņkrēslu komandas startēs
Paralimpiskajās spēlēs, ja Latvija pēc punktiem izcīnīs tiesības piedalīties attiecīgajās spēlēs. Līdz
ar to ir nepieciešams veikt labojumus Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos.

A.Zentelis ir sagatavojis izmaiņu priekšlikumu, kuru rosina nosūtīt LKA Biedriem
apspriešanai.

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

un pieņem lēmumu:
1. Nosūtīt LKA Biedriem priekšlikumus izmaiņām Nacionālo izlašu noteikumos.

5. Senioru vīriešu un senioru sieviešu izlases apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka Latvijas senioru vīriešu un senioru sieviešu čempionātiem 2015.
gadā pieteikusies tikai viena komanda katram dzimumam, līdz ar to čempionāts netiks aizvadīts.
No pieteiktajām komandām ir saņemts iesniegums apstiprināt tās par Latvijas izlasēm dalībai
Pasaules senioru čempionātā 2016. gadā.

I.Krusta norāda, ka pašlaik nav zināmas budžeta iespējas 2016. gadam, tāpēc, izstrādājot
2016. gada nacionālo izlašu finansēšanas noteikumus, tie var atšķirties no pašlaik 2015. gada
noteikumiem.

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

un pieņem lēmumu:



1. Apstiprināt Latvijas senioru vīriešu izlasi dalībai Pasaules senioru čempionātā 2016.
gadā šādā sastāvā: Ansis Regža, Pēteris Šveisbergs, Aivars Purmalis, Ivars Černajs, Aivars Gulbis.

2. Apstiprināt Latvijas senioru sieviešu izlasi dalībai Pasaules senioru čempionātā 2016.
gadā šādā sastāvā: Elēna Kāpostiņa, Dace Regža, Maija Prozoroviča, Elga Bremane.

6. Dažādi
a) Par jauktā pāra dalību CCT posmos

A.Veidemanis lūdz apsvērt LKA valdi iespēju pieteikt Latvijas jauktā pāra izlasi dalībai
divos CCT tūres posmos Budapeštā un Rīgā, ņemot vērā rezultātu nozīmi 2016. gada Pasaules
čempionātā. Latvijas čempionāts jauktajiem pāriem noslēgsies 2016. gada 28. februārī un
Pasaules čempionāts sāksies 2016. gada 16. aprīlī, kas nozīmē, ka Latvijas izlasei vairs nebūs
iespēju pieteikties sagatavošanās turnīriem.

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

un pieņem lēmumu:
1. Pieteikt Latvijas jauktā pāra izlasi dalībai CCT jaukto pāru tūres posmos

Budapeštā un Rīgā.

R.Vaivods prasa A.Veidemaņa viedokli par trenera lomu Pasaules jaukto pāru
čempionātā.

A.Veidemanis norāda, ka lielākajai daļai izlašu ir līdzi treneri un trenera padoms
palīdzētu sasniegt vēl labāku rezultātu.

I.Krusta uzskata, ka Pasaules čempionātā būtu jābūt arī izlases trenerim, jo ir būtiski
mainījusies jaukto pāru kērlinga nozīme. Izstrādājot 2016. gada nacionālo izlašu finansēšanas
noteikumus, jāparedz attiecīgas izmaiņas.

b) Par darba grupas izveidi

A.Zentelis atgādina, ka LKA valde ir plānojusi 2015. gada rudenī izveidot darba grupu,
kuras pienākums būtu izstrādāt kērlinga ilgtermiņa stratēģiju.

I.Štauere uzskata, ka vispirms vajadzētu saprast ikdienas kērlinga spēlētāja viedokli, kas
vēlāk darba grupai būtu jāņem verā, izstrādājot ilgtermiņa stratēģiju. Viņa aicina izveidot
anonīmu aptauju internetā, kuras rezultāti un Pasaules Kērlinga federācijas pieredze tiktu
apkopota un tiktu izveidots ilgtermiņa stratēģijas sākotnējais dokuments, kuru pēc tam līdz
galam izstrādātu darba grupa.

Pārējie valdes locekļi atbalsta I.Štaueres priekšlikumu.

c) Par nākamo valdes sēdi

Nākamā valdes sēde tiek plānota 2015. gada 5. novembrī pulksten 18:00 Kērlinga hallē
Rīgā, Biķernieku ielā 121h.



Citu izskatāmo jautājumu nav.

Sapulces vadītāja paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 19:30
valdes sēde tiek paziņota par slēgtu.

Sēdi vadīja Ieva Štauere

Valdes locekļi Artis Zentelis

Ojārs Briedis

Ieva Krusta

Raimonds Vaivods

Protokolēja Artis Zentelis


