
Latvijas kērlinga klubu izteikto viedokĜu apkopojums diskusijās par 
situāciju Latvijas kērlingā  

 

Paldies visiem, kuri atsaucās aicinājumam iesaistīties diskusijā par esošo situāciju un iespējamajiem 
Latvijas kērlinga attīstības scenārijiem. Tas, ka mēs iesaistījāmies šādā domu apmaiĦā ir pozitīvi un 
liecina par to, ka mums nav vienaldzīga attieksme pret notiekošo Latvijas kērlingā. 

Katra kluba izteiktie viedokĜi (idejas, priekšlikumi) ir pievienoti un mēs katrs pats varam izdarīt 
secinājumus par to kādi mēs paši esam un iespējams kādi mēs vēlamies būt.  

Ceru, ka Latvijas kērlingistiem šāda diskusija bija nepieciešama un būs nepieciešama arī turpmāk, 
jo tikai savstarpēji komunicējot mēs agrāk vai vēlāk nonāksim pie kopsaucēja par to kādam būt 
kērlingam Latvijā. 

Vēlreiz paldies visiem par atsaucību! 

Jānis Rudzītis   

 

Kērlinga klubs „A41” 

� LKA valde ir galvenais kērlinga attīstītājs, virzītājs un motors 

� Klubi nav īsteni saimnieki kērlinga hallē līdz ar to apgrūtināta klubu darbība 

� Kluba biedri pašreiz uzkrāj pieredzi ko vēlāk varētu nodot citiem 

� Kluba piedāvājums attīstības virzieniem: 

- stimulēt augstu sasniegumu sportu, tādējādi iegūstot publicitāti un atpazīstamību 
sabiedrībā 

- attīstīt junioru sportu, jo junioriem ir salīdzinoši vieglas iespējas startēt oficiālajās 
starptautiskās sacensībās 

- reăionālais attīstības virziens (galvenokārt Valmiera, Tukums, Liepāja) 

� Finansējuma samazināšana izlašu atbalstam nav vēlama, jo var apstādināt progresu 

� Kērlinga hallei jābūt orientētai uz klientu piesaisti un kērlinga attīstības veicināšanu  

� Kērlinga hallei ir galvenais resurss (ledus) un tai jāspēj tikai piesaistīt cilvēku resursi 

� Treneru sertificēšana nepieciešama tikai junioru programmas attīstīšanai, kluba ietvaros tā nav 
nepieciešama 

� Tiesnešu skaita palielināšanu nav nepieciešams stimulēt, lietderīgāk attīstīt tehnoloăiskos 
risinājumus tiesāšanā 

Jelgavas kērlinga klubs  

� Klubs kopumā īsteno kluba statūtos deklarētos mērėus veicot kērlinga attīstību un 
popularizāciju, kā arī spēlētāju atbalstīšanu un sacensību organizēšanu 

� Kluba biedri uzskata par nepieciešamu īstenot kērlinga popularizācijas pasākumus Jelgavā 

Latvijas kērlinga klubs 

� LKA valde veic pamatfunkcijas, kērlinga klubi iesaistās pēc brīvprātības principa kā palīgi 

� viens no LKA ăenerālsekretāra pienākumiem varētu būt bērnu-skolnieku (potenciālu junioru) 
piesaistīšana apmeklējot skolas 

� Nepasliktināt kluba biedru iespējas nodarboties ar kērlingu 

� Nepalielināt trenēšanās, dalības čempionātā izmaksas un neradīt apstākĜus, kas spiestu 
palielināt biedru naudas iemaksas klubā 

� Atbalstīt augstu sasniegumu sportu tik lielā mērā cik tas ir iespējams, lai tas neietekmētu 
kērlinga ikdienas dzīvi 

� Nodrošināt nākotnes notikumu stabilitāti un prognozējamību (kalendāri, laicīga informācija par 
izmaiĦām, vēlams tikai pozitīvā virzienā) 

� Uzlabot finanšu neatkarību no neprognozējamiem valsts maksājumiem 

� Turpināt nodrošināt kērlingistus ar iespēju piedalīties Latvijas čempionātos 

� Uzlabot Latvijas čempionāta norisi, padarīt to līdzīgāku Eiropas un Pasaules čempionāta līmenim 

� Nodrošināt sadarbību ar WCF, tai skaitā iespējamā finansējuma piesaisti aprīkojuma 
atjaunošanai un uzlabošanai 

Sporta klubs „OB” 
� Kērlinga attīstības virziens varētu būt 500-800 cilvēki 3-4 Latvijas pilsētās (Rīga, Ventspils, 

Daugavpils, Valmiera) 



� Atbalstāma ideja par kērlinga attīstības programmas ietveršanu konkrētā dokumentā, kas 
nodrošinātu darāmo darbu un sasniedzamo rezultātu nepārtrauktību 

� Klubu kā vadošo kērlinga attīstītāju izvirzīšana ir diskutabla, jo lielākajai daĜai spēlētāju nav 
organizatoriem/līderiem nepieciešamo īpašību, trūkst uzĦēmīgu cilvēku 

� Konkrētu pasākumu „uzspiešana” klubiem var novest pie situācijas, ka klubi īstenotu darbības, 
lai prasības izpildītu formāli nevis pēc būtības 

� Pašreizējā situācijā klubiem nav naudas resursu, lai veicinātu jaunu komandu rašanos 

� Kērlinga pārvaldes modelis būtu - LKA valde + LKA izpildinstitūcijas + klubi 

 

 

 

 

 

 

 

 

� LKA valde varētu sastāvēt no 3 cilvēkiem, kas noteiktas funkcijas deleăētu klubiem/to biedriem, 
Ħemot vērā klubu biedru personības un klubu resursus. LKA valde izveido institūcijas, kas 
nodarbojas ar konkrētiem jautājumiem. 

� Klubs atbalsta ideju iedzīvināt kērlinga programmu Latvijas sporta pedagoăijas akadēmijā un 
piedāvā cilvēku resursus pasniedzēja funkciju veikšanai 

� SIA „Kērlinga halle” nepieciešams izvērst mārketinga pasākumus, lai nodrošinātu halles 
noslogotību, analoăiski hokeja hallēm, kas īstenot reklāmas u.c. pasākumus, lai veicinātu ledus 
noslogotību 

� Atbalstām ideju LKA finansējuma pārdalei no izlasēm uz jaunu spēlētāju piesaisti 

� Pašreiz neredzam iemeslus treneru sertificēšanas sistēmas radīšanai 

� Tiesnešu sertificēšanas sistēma no klubiem atgrieztu kērlingu atpakaĜ sistēmā, kas spēlētājiem 
ne īpaši patika, pašreizējā tiesāšanas sistēma spēlētājus apmierina, jo ir maksimāli objektīva un 
neatkarīga 

� Pašreizējo kārtību būtu ieteicams mainīt pakāpeniski, izveidojot katru struktūru atsevišėi. 

� Pašreizējā situācijā klubi nebūtu spējīgi uzĦemties/pārĦemt virzītāja lomu, jo nav sakārtota 
sistēma kopumā 

Kērlinga klubs „RĪGA” 

� Jāsamazina LKA valdes locekĜu skaits un atsevišėu LKA valdes funkciju izpilde jānodod kērlinga 
klubiem 

� Neatbalsta izlašu finansējuma pārdali attīstībai 

Rudzīšu kērlinga klubs 
� Kērlinga klubu aktivitātes ir kērlinga attīstības pamats 

� Kluba galvenais resurss (kapitāls) ir tā biedri, draugi, domubiedri, atbalstītāji un sadarbības 
partneri 

� Kluba galvenā prioritāte ir caur kērlinga aktivitātēm audzēt savu kapitālu un tā kapacitāti 

� Kluba resursu izaugsme pakāpeniski radīs kērlingistus, kuri katrs atradīs savai sirdij, raksturam, 
dzīves aicinājumam un pārliecībai atbilstošu izpausmi kērlingā (t.sk. augstu sasniegumu sports, 
izklaide, trenēšana, tiesāšana, turnīru organizēšana, ledus gatavošana utt.).  

Ventspils kērlinga klubs 

� Kērlinga ilgtermiĦa attīstības pamatā ir klubu attīstība  

� Kluba attīstības veicināšanai nepieciešams piesaistīt finanšu resursus no LKA, kā arī 
intelektuālos resursus no citiem kērlinga klubiem 

� Kluba galvenā darbības prioritāte ir Ventspils čempionāta un kērlinga turnīru organizēšana ar 
mērėi caur šiem turnīriem piesaistīt kērlingam pēc iespējas vairāk jaunu spēlētāju 
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