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JāĦa Rudzīša /Rudzīšu kērlinga kluba un SIA „Kērlinga halle” valdes locekĜa/ 
 

Atklāta vēstule 
Jelgavas kērlinga kluba biedriem 
Latvijas kērlinga kluba biedriem 

Ventspils kērlinga klubam biedriem 
Kērlinga klubam „A41” biedriem  

Sporta kluba „OB” biedriem 
Rudzīšu kērlinga kluba biedriem 

Kērlinga kluba „Rīga” biedriem 
Katram, kurš uzskata sevi par kērlinga spēlētāju 

 
AICINĀJUMS IZVĒRTĒT SITUĀCIJU LATVIJAS KĒRLINGĀ 
/ESOŠĀ SITUĀCIJA, IESPĒJAMIE NĀKOTNES SCENĀRIJI/ 

 
Ievads /kāpēc tapa šāda vēstule?/ 

Šī vēstule /manas personīgās pārdomas/ ir rezultāts saĦemtajam uzaicinājumam 
kĜūt par Latvijas kērlinga asociācijas (LKA) valdes priekšsēdētāju. Katru dienu šādu 
piedāvājumu es nesaĦemu un uzskatu to par pagodinājumu, ka man šāds amats 
tiek piedāvāts. Šis amats ir ne tikai pagodinājums, bet vienlaicīgi arī liela atbildība 
par sporta veidu kopumā. PieĦemu, ka izteiktais piedāvājums ir manas līdzšinējās 
darbošanās kērlingā novērtējums un ceru, ka mans zemāk minētais viedoklis 
/aicinājums/ par nepieciešamību esošajiem Latvijas kērlingistiem pieĦemt 
stratēăiskus lēmumus par to kā tālāk dzīvot kērlinga Latvijā tiks respektēts.  
IeĦemt kērlinga asociācijas valdes priekšsēdētāja amatu nekad nav bijis un nebūs 
mans pašmērėis. Mans mērėis līdz šim un arī turpmāk būs daĜiĦu sava brīvā laika 
veltīt spēlei, kura man patīk un kurai es ceru Latvijā ir nākotnes perspektīvas. 
TamdēĜ pirms piekrist ieĦemt šo amatu un veidot savu LKA valdes komandu es 
uzskatu, ka Latvijas kērlinga sabiedrībai ir nepieciešams vienoties par 
stratēăiskajiem LKA valdes uzdevumiem vai vienkārši sakot izlemt par to, kurā no 
attīstības virzieniem kērlingam tālāk doties: 

1. kērlings ir ekskluzīvs sporta veids šauram ~150 cilvēku lokam 
2. kērlings ir populārs sporta veids un ar to nodarbojas 500~800 cilvēku 3-4 

Latvijas pilsētās 
3. cits piedāvājums??? 

Kērlings ir komandas sporta veids. Tēlaini salīdzinot kērlinga komandu un kērlinga 
struktūru Latvijā to varētu raksturot šādi: LKA valde un ăenerālsekretārs (ja tāds 
būs) ir komandas 1-3 numuri, bet LKA biedru sapulce ir komandas skips, kas 
pieĦem lēmumu par to kā jāspēlē, par to kāda taktika jāizvēlas. 
Līdz šim uzskatu, ka LKA valdes izvēlēšana notika pēc principa – „ka tik labs 
cilvēks”. Manuprāt, šāds princips ir novedis pie zināmām problēmām ne tikai 
kērlingu, bet visu mūsu valsti kopumā. LKA biedru sapulcei ir jāizvēlas konkrēti 
mērėi un programma, kas ir jāīsteno un atbilstoši šai programmai tad ir jāizvēlas 
komanda, kura šo programmu īstenos. Savādāk būs situācijas strupceĜš kāds bija 
pēdējā LKA ăenerālajā kongresā 15.jūlijā. 
Aicinu LKA biedrus un visus pārējos kērlinga spēlētājus savos klubos izdiskutēt un 
noformulēt savu viedokli par kērlinga tālāko attīstības scenāriju/iem/.  
Tālākajās rindkopās esmu devis savu personīgo viedokli /priekšlikumus/ par 
iespējamajiem attīstības scenārijiem un veicamajiem tūlītējiem pasākumiem šo 
scenāriju īstenošanai. 
Būtu Ĝoti pateicīgs Jums visiem ja septembra otrajā pusē varētu kopā sanākt visu 
kērlinga klubu vadītāji, kuriem līdzi būtu sava kluba viedoklis par to kā tālāk dzīvot 
Latvijas kērlingam un visi kluba biedri būtu vismaz informēti par kluba nākotnes 
vīziju, ideālā gadījumā kluba biedri būtu šo vīziju un rīcības programmu vīzijas 
īstenošanai sastādījuši. 
Īstenojot līdzšinējo principu, ka LKA biedru sapulce izvēlas LKA valdi piecu vai 
septiĦu cilvēku sastāvā un deklarē „mēs Jūs LKA valdi izvēlējāmies un Jūs arī 



 2 

domājat kā kērlingam Latvijā tālāk būt” kērlings Latvijā nonāks strupceĜā. Pēc savas 
būtības LKA valde ir izpildinstitūcija, bet kērlinga boss Latvijā ir LKA biedri (t.i. 
biedru sapulce). 
Ceru, ka būsiet atsaucīgi manam aicinājumam un mēs kopīgi pieĦemsim lēmumu 
par to kādā virzienā kērlingam Latvijā attīstīties un šis lēmums būs publiski zināms 
un saprotams katram kērlingistam. Nenosakot stratēăiskos mērėus, neapstiprinot to 
īstenošanas programmu un nemainoties līdzšinējam „labo cilvēku” izvirzīšanas 
procesam LKA valdē, es neredzu izeju no pašreizējas stagnācijas un pieĜauju, ka 
atteikšos no izteiktā piedāvājuma būt par kērlinga kuăa stūrmani, jo nav iespējams 
stūrēt kuăi ja kapteinis (LKA biedri, t.i., kērlinga spēlētāji) nav pateikuši uz kurieni 
un pa kādu maršrutu kuăis jāstūrē.  
Es ceru, ka kērlinga sabiedrība ir spējīga nodefinēt savus mērėus un programmu kā 
tos sasniegt nevis cerēt, ka atnāks kāds viens visgudrais prezidents un visu izdarīs.  
 

Mans personīgais situācijas Latvijas kērlingā izvērtējums 
/Esošā situācija. Nākotnes scenāriji/ 

 
Nedaudz vēstures /bez pagātnes izvērtējuma nav nākotnes/ 
Kērlings Latvijā ir no 2001.gada rudens. It kā jau ilgi, bet ilgtermiĦā skatoties šis 
laiks ir Ĝoti mazs. Ja šos gadus salīdzina ar cilvēka dzīves gājumu tad pašreiz 
kērlings ir tikko uzsācis skolas gaitas un tam līdz pieauguša cilvēka briedumam vēl 
tālu. 2-3 klases skolniekam vēl ir daudz jāmācās. ViĦa izaugsmē ir nozīme daudziem 
apkārtējiem cilvēkiem – vecākiem, skolotājiem, klasesbiedriem un pat sabiedrībai 
kopumā. Skolnieks tikai tagad pamazām sāk uzĦemt dzīves gudrības un veidoties 
par personību. 
Līdz šim mūsu bērniĦam /kērlingam Latvijā/ dzīvē ir bijuši 3 attīstības posmi: 
1) JāĦa Ozollapas vadība – entuziasms un vēlēšanās attīstīt kērlingu pāri visam 
Entuziasma pilns laiks. Ar Jāni priekšgalā tika sperti pirmie soĜi. Tie bija 
visdažādākie. No šodienas skatu punkta brīžiem varbūt pat ar veselīgu humoru 
vērtējami, bet viĦi bija vajadzīgi un ja nebūtu JāĦa un viĦam apkārtējo tad šodien 
diez vai daudzas lietas būtu tādas kādas viĦas ir tagad. Aizrautības vārdā bieži vien 
palika novārtā lietu loăiskā kārtība. Visam pāri dominēja nepieciešamību lai kērlingā 
viss notiktu un kērlingā ienāktu cilvēki. Viss arī notika, bet laiks parādīja, ka uz 
„urrā” ilgi arī dzīvot nevar un loăiski nobrieda vēlme sakārtot lietas atbilstoši kaut 
kādai sistēmai. 
2) Anša Regžas vadība – pamata soĜi lietu sakārtošanai 
Dzīve kērlingā rādīja, ka pamazām attīstoties ir nepieciešams pēc vairāk 
sakārtotības gan finansiālās, gan dokumentālās. Šo misiju uzĦēmās Ansis un viĦa 
komanda bija tā, kas kērlinga lietas sāka sakārtot pa plauktiĦiem. Pamazām tika 
likti pamati pašreizējai sistēmai. Šajā laikā arī gan jāsaka, ka jau parādījās pirmās 
problēmās ar atsevišėu LKA valdes locekĜu darbības motivāciju, jo sākotnējā 
apĦemšanās veltīt daĜu sava brīvā laika kērlinga lietu kārtošanai gāja mazumā. 
3) KārĜa Smilgas vadība – notiek augšupeja, ir panākumi Eiropas čempionātos, bet 
entuziasms iet mazumā 
KārĜa komanda pārĦemot lietas no iepriekšējās valdes sekmīgi turpināja lietu 
sakārtošanas procesus un pamazām izveidoja sistēmu, kas bija prognozējama, 
stabila un saprotama Latvijas čempionātu dalībniekiem un nacionālajām izlasēm. 
Kārlis bija galvenais motors, kurš aizrāva kērlingistus pirmās kērlinga halles projekta 
īstenošanai. Šajā laikā parādījās pirmie nopietnie panākumi starptautiskajās 
sacensībās. Starptautiski Latvijas kērlings izskatījās Ĝoti labi, bet iekšēji sāka rasties 
problēmas – mazinājās komandu skaits, kērlingā neienāca jauni cilvēki, aktuālās un 
operatīvās informācijas www.curling.lv palika aizvien mazāk, entuziasms 
(brīvprātīgais darbs) gāja mazumā un līdz ar to netika īstenoti nekādi kērlinga 
attīstības projekti. Tikpat kā pārtrauca darboties kērlinga klubi. Halles projekts 
ienesa zināmu dzīvību, bet tas nekĜuva par uzrāvienu attīstības aktivitātēm. Ir 
radusies situācija, ka LKA ăenerālajā kongresā LKA biedriem nav ideju un vīzijas ko 
darīt tālāk. KārĜa atteikums tālāk darboties kērlinga vadībā ir radījis strupceĜu. Vai 
tiešām KārĜa atteikums ir Latvijas kērlinga beigu sākums?  
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Ko nozīmē kērlinga attīstība? Kā to izmērīt? Kērlinga attīstības rādītāji. 
Katrai darbībai ir nepieciešams izmērīt rezultātu, lai varētu secināt vai plānotais 
rezultāts ir sasniegts. Domājams, ka jebkurš Latvijas kērlingists vēlas kērlinga 
attīstību, bet kā izmērīt šo attīstību? Kas varētu būt kērlinga attīstības rādītāji? 
1) Latvijas vīriešu un sieviešu izlases regulāri spēlē elites grupā? 
2) Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu komandām katrā ir vismaz pa 12-14 
komandām? 
3) Ir stabila amatieru līga, kurā spēlē 10-12 vai vairāk komandas? 
4) Ir junioru čempionāts ar vismaz 4-5 komandām? 
5) Latvijā notiek pasaules čempionāts kērlingā sieviešu komandām? 
6) Kērlinga spēlēšana ir viens no populārākajiem firmu korporatīvajiem pasākumiem 
un retais vairs nezin ko nozīmē uzspēlēt kērlingu? 
7) Kērlingu regulāri spēlē ne tikai Rīgā un Ventspilī, bet arī Jelgavā, Liepājā, 
Tukumā? 
Šo sarakstu varētu arī turpināt, jo rādītājus var noteikt daudz un dažādus. Katrs no 
viĦiem ir labs un ja vēl varētu īstenot visus kopā tad jau būtu pavisam skaisti, bet 
diemžēl tas nav reāli. Kērlinga sabiedrībai ir jāizvēlas atsevišėas prioritātes un 
atbilstoši tām arī jāstāda rīcības plāns un mehānisms kā šo plānu īstenot.  
 
Iespējamie mehānismi kērlinga tālākās attīstības nodrošināšanai 
 
1.Nemainās pašreizējā sistēma - LKA valde darbojas vienatnē  
Rezultāts – kērlings Latvijā ir ekskluzīvs sporta veids ar nodarbojas šaurs 
personu loks. 
Latvijas kērlingam pašreiz ir atzīstami panākumi starptautiskajās sacensībās. Vai tas 
ir kērlinga sistēmas rezultāts? Uzskatu, ka tas nav kērlinga sistēmas darbības 
rezultāts. Šie panākumi ir šo atsevišėo komandu sistēmas panākums. Pašreizējā 
kērlinga sistēma nodrošina, ka ja sanāk kopā 4-5 fanātiski cilvēki, kuri gatavi smagi 
strādāt un daudz ko ziedot, tad viĦiem ir iespējas. Dzīve ir pierādījusi šāda sistēma 
dod rezultātus ja mēs par kērlinga attīstības mērauklu Ħemam izlašu panākumus un 
neskatāmies, kas ir piramīdas pamatā, cik šis pamats ir stabils un ilgtspējīgs.  
Šādā mehānismā kērlings Latvijā ir atkarīgs no 3-4 LKA valdes locekĜu brīvprātīgā 
darba un viena uz ½ slodzi algota LKA ăenerālsekretāra. Pie šāda scenārija Latvijas 
čempionāti notiks (komandu nebūs daudz, bet būs), izlases uz čempionātiem 
aizbrauks un ik pa reizei arī gūs panākumus. Šī scenārija galvenā priekšrocība ir 
tāda, ka nav nepieciešami nekādas izmaiĦas – ievēlēsim reizi 2 vai 4 gados LKA 
valdi un viss notiksies (varbūt...). 
 
2. Mainās pašreizējā sistēma – kērlingu attīstīta klubi 
Rezultāts – kērlings Latvijā ir populārs sporta veids, ar kuru specializētajos 
klubos nodarbojas liels skaits (mērāms vairākos simtos) cilvēku. 
Kērlinga klubi kĜūst par galvenajiem darboĦiem. Latvijā ir reāli darbojošies 8-9 
kērlinga klubi ar vidējo biedru skaitu ap 60 (~ 5 vīriešu; 5 sieviešu komandas, 2 
junioru komandas, 1 senioru komanda, 1 ratiĦnieku komanda). Čempionāti vīriešu 
un sieviešu komandām notiek 2 līgās, kur augstākajā līgā un daĜā komandu pirmajā 
līgā dominē sportiskais princips, bet pārējām kērlings ir brīvā laika nodarbe ar 
sportisku piesitienu. Katrā kērlinga klubā ir 3-4 sertificēti kērlinga treneri, 2-3 
sertificēti tiesneši. Klubi ir ieinteresēti jaunu biedru piesaistē un katram klubam ir 
savas tradīcijas, kas tiek koptas. Sezonas noslēgumā LKA rīko klubu labāko 
komandu savstarpējo turnīru (piem. LAT – EST formāts), lai noskaidrotu sezonas 
spēcīgāko klubu un šīs spēles notiek skatītāju klātbūtnē, jo klubu var pārstāvēt tikai 
1-2 komandas un līdz ar to pārējie kluba biedri nāk atbalstīt savējos.  
Šajā sistēmā kērlings Latvijā ir atkarīgs no katra kērlingista, kurš vēlas sava kluba 
un līdz ar to visa kērlinga attīstību. LKA valde un ăenerālsekretārs nodrošina visu 
procesu (čempionāti, treneru un tiesnešu sertificēšana, izlašu starti) administratīvo 
pusi. Šis scenārijs prasa būtiskas izmaiĦas pašreizējo kērlinga klubu darbībā. Vai 
klubi ir tam gatavi? 
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Mans piedāvājums par to kā attīstīties kērlingam Latvijā: 
Kērlinga attīstības pamats – kērlinga klubi 
 
IlgtermiĦa mērėi līdz 2015.gadam 
- Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu komandām katrā ir vismaz pa 12-14 
komandām? 
- ir stabila amatieru (izaicinājuma) līga, kurā spēlē 10~12 vai vairāk komandas 
- ir junioru čempionāts ar vismaz 4-5 komandām 
- ir 15/20 sertificēti kērlinga treneri 
- ir 8/12 sertificēti kērlinga tiesneši 
- Kērlingu regulāri spēlē ne tikai Rīgā un Ventspilī, bet arī Jelgavā, Liepājā, Tukumā. 
 
Vidēja termiĦa mērėi līdz 2011/ 2012. gada sezonai (ieskaitot) 
- Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu komandām ir katrā vismaz 8 komandas 
- Notiek izaicinājuma līgas turnīrs ar ~12 komandām  
- Katrā kērlinga klubā ir izveidota viena junioru komanda 
- Katrā kērlinga klubā ir 2 sertificēti treneri 
- Katrā kērlinga klubā ir 3 sertificēti tiesneši 
- Katru mēnesi Latvijā notiek viens kērlinga turnīrs – katrs klubs sezonā sarīko 
vismaz 1 turnīru 
- Notiek atsevišėas kērlinga aktivitātes Tukumā (šefību uzĦemas Jelgavas kērlinga 
klubs) un Liepājā (šefību uzĦemas Ventspils kērlinga klubs) 
 
ĪstermiĦa mērėi - 2010/11. gada sezonā sasniedzamie uzdevumi 
- Laika posmā /februāris – maijs/ notiek izaicinājuma līgas turnīrs 8 komandām, no 
katra kluba vismaz 1 komanda (komandā drīkst piedalīties ne vairāk kā 2 LČ 
spēlētāji) 
- Laika posmā /janvāris – aprīlis/ tiek sarīkoti kērlinga popularizācijas pasākumi Rīgā 
(2); Jelgavā (1) un vēlams Tukumā, Ventspilī. 
- Līdz februārim LKA izstrādā treneru un tiesnešu sertificēšanas sistēmu un maijā 
tiek sertificēts 1 treneris un 1 tiesnesis no katra kluba 
 
Pirmās nepieciešamās izmaiĦas /tūlītējās veicamās darbības/ 
iepriekšminēto mērėu sasniegšanai 
- kērlinga klubiem (kērlingistiem) ir jāmaina attieksme un domāšana pozicionējot 
sevi kā kērlinga attīstītājiem /piem. visiem kērlinga klubiem parakstīt apĦemšanos 
īstenot kērlinga attīstības programmu 2010- 2015.gadam/ 
- LKA biedru vai naudas dalības maksas LČ sieviešu un vīriešu komandām noteikt 
diferencētas un atkarīgas no klubu „ieguldījuma kērlingā”, piem., no kluba junioru 
komandu skaita, kluba komandu skaita amatieru līgā, klubā sertificēto treneru un 
tiesnešu skaita, tādejādi stimulējot klubus īstenot attīstības projektus un piesaistīt 
jaunus biedrus /jo klubam vairāk junioru un amatieru komandu, treneru, tiesnešu, 
jo mazāki maksājumi/ 
- iespējams jāveic izmaiĦas LKA budžeta struktūrā samazinot atbalstu izlasēm šo 
finansējumu tuvākajos 2-3 gados novirzot attīstības projektu īstenošanai /pieĦemot, 
ka pašreizējā situācijā piesaistīt papildus finansējumu no valsts vai sponsoriem ir 
neiespējami/ 
 

Nobeigums /kopsavilkums/ 
Ceru, ka manis augstāk rakstītais ir nepieciešams Latvijas kērlingam. Man ir cerība, 
ka tas varētu kaut nedaudz iekustināt Latvijas kērlinga klubus lēmuma pieĦemšanai 
par to kādam vajadzētu nākotnē izskatīties kērlingam Latvijā. Interneta laikmetā 
iespējams vienīgā reakcija būs komentāri, bet es aicinātu Jūs visus pēc šīs vēstules 
izlasīšanas sapulcēties savā kērlinga klubā un izšėirties kaut vai tikai par 2 lietām: 
1) mūsu klubs ir esošo kērlingistu „tusiĦš” un mums jauni biedri nav 
vajadzīgi, izmaiĦas pašreizējā klubu darbībā nav nepieciešamas 
 vai 
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2) mūsu kluba prioritāte ir stiprināt kluba kapacitāti iesaistot jaunus 
kērlingistus un mūsu kluba biedri ir gatavi īstenot kluba statūtos noteiktos 
mērėus iesaistoties Latvijas kērlinga attīstības veicināšanā  
 
Jau uzaicināsiet labprāt piedalīšos Jūsu kluba kopā sanākšanā un klātienē padalīšos 
ar savām idejām un priekšlikumiem kādu tūlītēju ieguldījumu katrs pašreizējais 
kērlinga klubs varētu dot. 
No savas puses es aicinātu klubu vadītājus un jebkuru no Jums 23. septembrī 
plkst.18.00 /datumu un laiku varētu precizēt nedaudz vēlāk/ sanākt kopā kērlinga 
hallē un vienoties par sekojošiem jautājumiem: 

- Izšėirties par to vai kērlinga nākotne ir atkarīga no LKA amatpersonām vai 
no kērlinga klubiem;  
- Noteikt konkrētus Latvijas kērlinga attīstības mērėus un prioritātes; 
- Rīcības programma mērėu un prioritāšu īstenošanai. 

 
Manuprāt, šiem jautājumiem gala rezultātā jārezultējas konkrētā dokumentā(os), 
kuri tiks apspriesti un izdiskutēti visos kērlinga klubos neatkarīgi no tā vai tie pašreiz 
ir vai nav LKA biedri un pēc tam apstiprināti LKA ăenerālajā kongresā. Iespējams es 
kĜūdos, bet uzskatu, ka esot konkrētiem mērėiem un programmai kā šos mērėus 
īstenot katram Latvijas kērlingistam būs skaidri mūsu kopējās kērlinga komandas 
likumi un principi pēc kādiem komanda darbojas.  
Būs programma, būs vienkāršāk arī atrast LKA valdes cilvēkus, kuri šo likumus 
ieviesīs dzīvē.  
Nedarot un nemainot neko pašreizējā situācijā droši vien nekas slikts nenotiks, bet 
vai mēs paši to gribam?  
 
Ar cieĦu, 
Jānis Rudzītis  
 
p.s. Viss augstāk rakstītais ir mans personīgais viedoklis. Jau iepriekš atvainojos ja 
kādam manis rakstītais izraisīja negatīvas emocijas. 
p.s.s. Pievienoju publiski pieejamo informāciju par kērlinga klubu statūtos 
deklarētajiem mērėiem 
 
Kērlinga klubu statūtos deklarētie darbības mērėi 
 
Jelgavas kērlinga klubs  

- Kērlinga popularizēšana Latvijā; 
- Jelgavas kērlinga kluba komandu un spēlētāju atbalstīšana; 
- Kērlinga sacensību un treniĦu organizēšana; 
- Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. 

 
Latvijas kērlinga klubs 

- Veicināt kērlinga popularizēšanu un attīstību Latvijā;  
- veicināt kērlinga sporta veidā darbojošos organizāciju, uzĦēmumu un 

interesentu sadarbību; 
- veicināt kērlinga attīstību un perspektīvas; 
- iekĜauties pasaules kērlinga organizāciju darbībā; 
- aizsargāt, realizēt un popularizēt Latvijas Kērlinga kluba biedru idejas un 

darba rezultātus, kas saistīti ar fiziski aktīva un veselīga dzīves veida 
popularizēšanu un veicināšanu 

 
Kērlinga klubs A41 

- Veicināt kērlinga attīstību un popularizēšanu Latvijā; 
- Veicināt kluba biedru veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo 

spēju atjaunošanu un palielināšanu, augstu rezultātu sasniegšanu 
kērlingā. 
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Ventspils kērlinga klubs 
- Atbalstīt un veicināt kērlinga kā sporta veida popularizēšanu un attīstību 

Ventspilī, tās apkārtnē un Latvijā; 
- veicināt VKK biedru veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās 

veselības saglabāšanu un uzlabošanu. Ar VKK darbību un biedru labu 
piemēru veicināt arī plašākas sabiedrības aktīvu, veselīgu un pilnvērtīgu 
brīvā laika pavadīšanu, popularizēt kērlinga spēli kā iespēju pilnveidot 
sabiedrības locekĜu dzīvesveidu; 

- veicināt jaunatnes iesaistīšanu kērlinga; 
- sadarboties ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām 

institūcijām sporta attīstības un veselīga dzīvesveida organizēšanas jomā, 
iesaistīt VKK darbībā un tās mērėu īstenošanā dažādu profesiju un 
institūciju pārstāvjus; 

- kērlinga sacensību, tai skaitā Ventspils pilsētas čempionāta kērlinga, 
turnīru un citu sporta pasākumu rīkošanu un popularizēšana; 

- iekĜauties Latvijas kērlinga un sporta organizāciju apritē; 
- veicināt VKK biedru radošā un intelektuālā potenciāla iesaisti sporta un 

veselīga dzīvesveida pilnveidošanā, VKK iespēju robežās aizsargāt un 
popularizēt VKK biedru idejas un darba rezultātus, kas saistīti ar fiziski 
aktīva dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu; 

- veicināt VKK biedru sportiskās meistarības izaugsmi un augstu sportisko 
rezultātu sasniegšanu kērlingā, godīgas spēles un principu un kērlinga 
spēlētāja ētikas kodeksa ievērošanu; 

- sekmēt labāko kērlinga sportistu atbalstīšanu; 
- veicināt kērlinga infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes attīstību un 

nodrošinājumu Ventspils pilsētā. 
 
Sporta klubs „OB” 

- popularizēt kērlingu un veicināt tā attīstību; 
- veicināt biedru dalību sporta biedrībās un citās personu apvienībās; 
- biedru interešu pārstāvība sporta biedrībās un citās personu apvienībās; 
- biedru dalības pieteikšana sporta biedrību un citu personu apvienību 

rīkotajās sporta sacensībās. 
 
Rudzīšu kērlinga klubs 

- veicināt kērlinga attīstību un popularizēšanu Latvijā; 
- organizēt kērlinga spēles apmācību kursus un seminārus; 
- veicināt kluba biedru veselīgas atpūtas organizēšanu, fizisko un garīgo 

spēju atjaunošanu un palielināšanu, augstu rezultātu sasniegšanu 
kērlingā; 

- piesaistīt ziedotāju un sponsoru finansējumu biedru augstu rezultātu 
sasniegšanai. 

 
Kērlinga klubs RĪGA  

- Veicināt kērlinga popularizēšanu un attīstību Latvijā; 
- veicināt kērlinga attīstību un perspektīvas gan amatieru, gan profesionālā 

līmenī;  
- sacensību, turnīru un citu sporta pasākumu rīkošana; kērlinga sportistu 

atbalstīšana; 
- aktīvas atpūtas un veselīga dzīvesveida popularizēšana. 


