
Latvijas Kērlinga asociācija (LKA) 
Reģ.Nr.40008058075, Biķernieku ielā 121h, Rīgā, LV-1021 
 
VALDES SĒDES PROTOKOLS 
 
2014. gada 11. jūnijs Nr. 1/2014-6 
 
Sēde notiek Biķernieku ielā 121h, Rīgā, SIA „Kērlinga halle” telpās. 
 
Sēdē piedalās: 

LKA valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks 
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ieva Krusta, Raimonds Vaivods 

 novērotāji: Aivars Avotiņš, Normunds Šaršūns, Ritvars Gulbis 

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks 
protokolē: Artis Zentelis 
 
Sēdi sāk plkst. 18:15 
 
Darba kārtība: 

1) Riga International Curling Club uzņemšana par LKA biedra kandidātu 

2) Latvijas junioru sieviešu izlases apstiprināšana 

3) Latvijas junioru vīriešu izlases apstiprināšana 

4) Latvijas jauktās komandas apstiprināšana 

5) Latvijas sieviešu izlases dalība Eiropas čempionātā 

6) Nacionālā trenera loma Latvijas kērlinga attīstībā 

7) LKA 2014./2015. gada sezonas kalendārā plāna apstiprināšana 

8) Nacionālo izlašu veidošanas noteikumu apstiprināšana 

9) Dažādi 

 
1. Riga International Curling Club uzņemšana par LKA biedra kandidātu 

 
A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka no biedrības „Riga International Curling Club” ir 

saņemts iesniegums un pārējie nepieciešamie dokumenti, lai kļūtu par LKA biedra kandidātu un 

nav nekādu šķēršļu kluba uzņemšanai LKA. Valdes sēdē neviens no kluba nav pārstāvēts. 

A.Zentelis aicina balsot par kluba uzņemšanu LKA biedra kandidāta statusā. 

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt biedrību „Riga International Curling Club” par LKA biedra kandidātu. 

 

2. Latvijas junioru sieviešu izlases apstiprināšana 
 

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt 

Latvijas junioru sieviešu izlasi un aicina balsot par izlasi šādā sastāvā: Laura Gaidule, Santa 

Blumberga, Helma Gerda Bidiņa, Madara Bremane, Evelīna Barone, trenere Iveta Staša-Šaršūne. 



Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt Latvijas junioru sieviešu izlases sastāvā Lauru Gaiduli, Santu 

Blumbergu, Helmu Gerdu Bidiņu, Madaru Bremani, Evelīnu Baroni, treneri Ivetu 

Stašu-Šaršūni. 

 

3. Latvijas junioru vīriešu izlases apstiprināšana 
 

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt 

Latvijas junioru vīriešu izlasi un aicina balsot par izlasi šādā sastāvā: Andris Bremanis, Jānis 

Bremanis, Kristaps Vilks, Gundars Bremanis, Andrijs Briežkalns, treneris Raimonds Vaivods. 

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt Latvijas junioru vīriešu izlases sastāvā Andri Bremani, Jāni Bremani, 

Kristapu Vilku, Gundaru Bremani, Andriju Briežkalnu, treneri Raimondu Vaivodu. 

 

4. Latvijas jauktās izlases apstiprināšana 
 

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka ir saņemts iesniegums ar lūgumu apstiprināt 

Latvijas jaukto izlasi un aicina balsot par izlasi šādā sastāvā: Kārlis Smilga, Iluta Linde, Arnis 

Veidemanis, Vineta Smilga. 

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt Latvijas jauktās izlases sastāvā Kārli Smilgu, Ilutu Lindi, Arni 

Veidemani, Vinetu Smilgu. 

 

5. Latvijas sieviešu izlases dalība Eiropas čempionātā 
 

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka no 20014. gada 4. aprīļa LKA valdes sēdē 

apstiprinātās Latvijas sieviešu izlases ir saņemta informācija, ka komanda nevarēs pārstāvēt 

Latviju Eiropas kērlinga čempionātā. Oficiāls atteikums tiks saņemts tuvāko dienu laikā. 

Valde diskutē un pieņem lēmumu piedāvāt Latvijas sieviešu čempionāta otrās vietas 

ieguvējām JKK/Staša-Šaršūne pārstāvēt Latvijas izlasi. 

6. Nacionālā trenera loma Latvijas kērlinga attīstībā 
 

A.Zentelis informē LKA valdi par to, ka pašlaik norit sarunas ar Nacionālo treneri Karri 

Anne Willms par iespējamo līguma pagarināšanu un aicina diskutēt par to, ko sagaidām no 

Nacionālā trenera turpmāk. Saistībā ar Nacionālo izlašu veidošanas noteikumiem ir saņemti arī 

klubu viedokļi par Nacionālā trenera lomu. Ir klubi, kas uzskata, ka trenerei jādod plašas 

pilnvaras, bet tajā pašā laikā ir klubi, kas uzskata, ka trenerei jau pašlaik pārāk liela loma. 



Latvijas vīriešu izlases skips Ritvars Gulbis no Nacionālā trenera sagaida lielāku 

ieguldījumu tieši sagatavošanās procesā. Viņš uzskata, ka Nacionālajam trenerim jābūt kērlinga 

procesa iniciatoram – jāgatavo treniņu plāns, kas komandām jārealizē. 

U.Mucinieks pauž viedokli, ka Nacionālajam trenerim nepieciešams arī laiks, lai apzinātu 

situāciju Latvijā un pirmais sadarbības gads ir bijusi lieliska mācība abām pusēm. 

I.Krusta uzsver, ka pagājušajā sezonā sasniegti līdz šim labākie - rezultāti vīriešiem 8. un 

sievietēm 7. vieta Eiropas čempionātā, tādēļ būtu jāļauj darbu turpināt Karri Anne Willms. Tāpat 

būtu jāturpina darbs pie tā, ka katrai komandai ir arī savs komandas treneris, kas ikdienā strādā 

ar komandu. 

A.Zentelis informē, ka tiek izskatīta arī iespēja, ka Karri Anne Willms rudens sezonā 

varētu regulāri uzturēties Latvijā, tādējādi komandām būtu iespējams regulāri izmantot viņas 

sniegtās zināšanas. 

7. LKA 2014./2015. gada sezonas kalendārā plāna apstiprināšana 
 

A.Zentelis informē, ka ir uzklausīti klubu viedokļi nākamās sezonas kalendārā plāna 

veidošanā.  

R.Gulbis rosina domāt par Latvijas čempionāta formāta maiņu, paredzot, ka Latvijas 

čempionāts ir īss, sportisks, maksimāli pietuvināts Eiropas čempionāta izspēles kārtībai, savukārt 

regulārai sacensību praksei izveidot Latvijas kausu, kas būtu sacensību seriāls, līdzīgi kā tas 

notiek ar Amatieru līgu. 

LKA valde izskata iespēju nākamajās sezonās veikt šādas izmaiņas, tomēr nolemj 

2014./2015. gada sezonā saglabāt līdzšinējo formātu. 

LKA valde atsakās no Latvijas individuālā čempionāta un Baltijas kausa rīkošanas, bet 

atbalstīs klubu centienus šīs sacensības rīkot.  

Konceptuāli LKA valde vienojas, ka Latvijas čempionātu vīriešiem un sievietēm otro vietu 

ieguvēji tiks atbalstīti, finansējot noteiktā apjomā dalību CCT Challenger vai augstāka līmeņa 

turnīros. Finansējuma apmērs ir atkarīgs no attiecīgā gada pieejamā finansējuma. 

A.Zentelis aicina balsot par 2014./2015. gada sezonas kalendārā plāna apstiprināšanu. 

Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt 2014./2015. gada sezonas kalendāro plānu. 

 

8. Nacionālo izlašu veidošanas noteikumu apstiprināšana 
 

A.Zentelis informē, ka ir uzklausīti klubu viedokļi saistībā ar plānotajām izmaiņām 

Nacionālo izlašu noteikumos un aicina apstiprināt izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas 

noteikumos. 



Valde balso: PAR – 4; PRET – nav; ATTURAS – nav; 

un pieņem lēmumu: 

1. Apstiprināt izmaiņas Nacionālo izlašu veidošanas noteikumos. 

 

4. Dažādi 

4.1. Latvijas Kērlinga asociācijas sezonas noslēguma pasākums 

A.Zentelis informē, ka 2014. gada 14. maijā pulksten 18:00 notiks LKA sezonas noslēguma 

pasākums. Paredzams, ka tajā piedalīsies ap 60 cilvēkiem. 

Citu izskatāmo jautājumu nav. 

U.Mucinieks paziņo, ka visi LKA valdes sēdes jautājumi ir izskatīti un plkst. 21:15 valdes sēde 

tiek paziņota par slēgtu. 

Sēdi vadīja       Uldis Mucinieks 

Valdes locekļi       Artis Zentelis 

Ieva Krusta 

Raimonds Vaivods 

Protokolēja       Artis Zentelis  

 


