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

VALDES SĒDES PROTOKOLS

2015. gada 13. aprīlī Nr. 1/2015-3

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

Sēdē piedalās:
valdes priekšsēdētājs: Uldis Mucinieks
valdes locekļi: Artis Zentelis, Ojārs Briedis, Raimonds Vaivods
novērotāji: -

sēdes vadītājs: Uldis Mucinieks
protokolē: Artis Zentelis

Sēdi sāk plkst. 18:30

Darba kārtība:
1) Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana
2) Sacensību finansēšanas nolikuma apstiprināšana
3) Izmaiņas Latvijas junioru čempināta izspēlē
4) 2015. gada budžeta apstiprināšana
5) Dažādi

a) LKA sezonas noslēguma pasākums

1. Latvijas jauktā pāra izlases apstiprināšana dalībai
2015. gada Pasaules kērlinga čempionātā

A.Zentelis informē, ka Latvijas čempionātā jauktajiem pāriem ir uzvarējusi komanda
LKK/Linde Veidemanis no kuras ir saņemts iesniegums par vēlmi pārstāvēt valsti Pasaules
čempionātā kērlingā, kas 2015. gada 18.-25. aprīlī notiks Sočos, Krievijā. A.Zentelis aicina balsot
par jauktā pāra izlases apstiprināšanu dalībai Pasaules kērlinga čempionātā.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Latvijas jauktā pāra izlasi dalībai 2015. gada Pasaules jaukto pāru kērlinga

čempionātā šādā sastāvā: Iluta Linde, Arnis Veidemanis.

2. Sacensību finansēšanas nolikuma apstiprināšana

A.Zentelis informē, ka ir saņemta elektroniski parakstīta vēstule no Rudzīšu Kērlinga
kluba ar lūgumu atbalstīt turnīru Curling Summer Cup Tukums 2015, kas notiks 2015. gada 17.-
19. jūijā, ļaujot izmantot LKA rīcība esošos četrus akmeņu komplektus, ledus gatavojamo mašīnu
IceBoss, mērcirkuli, biteru, popularizācijai izmantot LKA mājaslapu un Facebook kontu, kā arī
atbalstīt finansiāli 650 EUR apmērā ledus meistaru honorāra un uzturēšanās izdevumu segšanai.



Tāpat ir saņemts Raivja Bušmaņa iesniegums, lūdzot sniegt iespēju robežās finansiālu
atbalstu turnīra Jelgava Cup 2015, kas notiks 2015. gada 1.-2.maijā, rīkošanai.

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

un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt Curling Summer Cup Tukums 2015 ar 600 euro līdzfinansējumu, kas

paredzēts sporta bāzes nomai, kā arī apstiprināt prasīto materiālo atbalstu.

Valde balso: PAR – 3; PRET – nav; ATTURAS – 1;

un pieņem lēmumu:
1. Atbalstīt Jelgava Cup 2015 ar 500 euro līdzfinansējumu, kas paredzēts sporta bāzes

nomai.

A.Zentelis informē, ka ir sagatavots “Konkursa par finansiālu atbalstu LKA Biedru
sacensību organizēšanai periodā 01.07.2015.-30.06.2016. nolikums”, lai turpmāk nebūtu jālemj
par atbalstu individuāli katrām sacensībām, bet būtu sistēma pēc kā atbalsts tiek izvērtēts.

Valdes diskutē.

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

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

periodā 01.07.2015.-30.06.2016.” nolikumu.

3. Izmaiņas Latvijas junioru čempionāta izspēlē

A.Zentelis informē, ka Latvijas Kērlinga čempionātam junioriem gan meiteņu, gan puišu
konkurencē ir pieteiktas divas komandas un saskaņā ar Latvijas čempionātu kērlingā komandām
nolikumu tām būtu jāaizvada savstarpējās spēles līdz trīs uzvarām.

Lai popularizētu kērlingu ne tikai Latvijā, bet stiprinātu konkurenci arī Baltijas reģionā, ir
panākta vienošanās par kopīga Baltijas čempionāta organizēšanu 2015. gada 17.-19. aprīlī Rīgā,
Kērlinga hallē. Līdz ar to nepieciešams apstiprināt Baltijas Junioru čempionāta izspēles kārtību,
paredzot, ka augstāku vietu ieņēmusī Latvijas komanda kļūst par 2015. gada Latvijas junioru
čempioniem, bet nākamā komanda ieņem otro vietu.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt Baltijas junioru čempionāta izspēles kārtību, nosakot, ka augstāku

vietu ieņēmusī Latvijas komanda kļūst par 2015. gada Latvijas junioru čempioni,
bet nākamā komanda ieņem otro vietu.



4. 2015. gada budžeta apstiprināšana

A.Zentelis ir sagatavojis 2015. gada ieņēmumu-izdevumu plāna ar kuru ir iepazīstināta
LKA valde. 2015. gadā plānotie ieņēmumi ir 191’585 EUR apmērā un izdevumi 206’352 EUR
apmērā. Deficītu 14’767 EUR apmērā paredzēts segt no LKA uzkrājumiem.

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

un pieņem lēmumu:
1. Apstiprināt LKA 2015. gada ieņēmumu-izdevumu plānu.

5. Dažādi

a) LKA sezonas noslēguma pasākums
A.Zentelis aicina izteikt valdi viedokļus vai ir nepieciešams organizēt Latvijas Kērlinga

asociācijas sezonas noslēguma pasākumu. Valdes atbalsta pasākuma rīkošanu, kā vēlamos
pasākuma rīkošanas datumus nosakot 2015. gada 5. vai 6. jūniju.

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

Ojārs Briedis

Protokolēja Artis Zentelis


