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Ir 2009. gada 27. maijs un pulcējamies Rīgā, Ulbrokas ielā, lai atzīmētu mūsu lielā, sapņu 
projekta – pirmās specializētās kērlinga halles Latvijā un Baltijā celtniecības uzsākšanu. 
Spīd saule pie debess juma un spīd sapulcējušos cilvēku acis, mēs saprotam, ka šodien 
daudz kas mainīsies mūsu iemīļotā sporta attīstībā. 
 
Esam soli pa solim gājuši uz sapņa realizāciju kopš 2001.gada, kad Latvijā sāka spēlēt šo  
gadsimtiem seno tradīciju bagāto sporta veidu, sākumā naktīs Jelgavā „Zemgales” un 
55.vidusskolas ledus hallē, tad pirmie regulārie treniņi 5:45 no rīta Jelgavā, biklā dalība 
Eiropas un pasaules čempionātos, līdz treniņiem un čempionātiem valsts galvaspilsētā- 
Rīgā, „Volvo” hallē, nu jau labākā laikā 7:00 no rīta. Visus šos gadus esam sapņojuši par 
savām mājām, vietu, kur spēlē tikai kērlingu un kurā mājo īsts kērlinga gars. 
 
Šis brīdis ir pienācis un mūsu sapņi pārvēršanas realitātē. Privātā iniciatīva un iedvesma 
uzvar birokrātiju un mēs ticam, ka varēsim mest pirmos akmeņus jau šī gada septembrī. 
Patreiz Latvijā plosās ekonomiskā recesija, jeb jaunvārdā dižķibele, tādēļ jāsaka, ka 
dubults prieks, ka atrodas uzņēmēji, kērlinga spēles entuziasti un atbalstītāji, kas spēj 
ticēt un sniegt pozitīvu ieguldījumu kērlinga spēles attīstībā. Mums nav jāslēpj šo cilvēku 
vārdi – tie ir SIA „Ondulat” dibinātāji un īpašnieki, Ansis Regža un Jānis Ratnieks.  
 
Varbūt lasot šo vēstuli Jums liksies smieklīgi, ka sapņojam par dalību pasaules 
čempionātā un Olimpiādē, jo tā jau šķitīs ikdiena, varbūt liksies smieklīgi, ka kādreiz 
Latvijā kērlingu spēlēja tikai simts spēles entuziastu, jo Latvijā būs desmitiem halles, 
kurā trenēsies tūkstošiem sportistu, Latvijā regulāri notiks Eiropas un pasaules 
čempionāti kērlingā un Kanāda mums liksies līdzīgs pretinieks.  
 
Ierokot šo kapsulu, mums gribas teikt, ka novēlam Jums, kas lasīs šo ziņojumu un mums, 
kas sūta šo ziņu, lai šie sapņi piepildās un šķiet smieklīgi jau tuvākā nākotnē! 
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