
LOK Izpildkomitejas sēdes
PROTOKOLS

Rīgā,

2020. gada 13. martā Nr. 2
pulksten---
Neklātienes balsojums,
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā

Piedalās:

Pieaicinātie: ---

Sēdes vadītājs: Aldons Vrubļevskis

Protokolē: Raitis Keselis

Darba kārtība

1. Par gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu
sesijai.

A.Vrubļevskis

2. Par LOK 2019. gada pārskatu. A.Āboliņš
A.Vrubļevskis

3. Par LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu. A.Āboliņš

4. Par  SIA  “Daugavpils  Olimpiskais  centrs”  pamatkapitāla
palielināšanu. A.Vrubļevskis

5. Par  SIA  “Zemgales  Olimpiskais  centrs”  pamatkapitāla
palielināšanu.

A.Vrubļevskis

1. Izteicās: ---.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Latvijas valdības Krīzes vadības padome

pieņēmusi lēmumu un Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdevis rīkojumu Nr. 103
“Par  ārkārtējās  situācijas  izsludināšanu”,  ar  kuru  noteikta  ārkārtējā  situācija  valstī  un
pasākumiem, kādi šajā situācijā iedzīvotājiem ir jāievēro. 

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus un pienācīgas rūpības
principus, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu
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sesijas, kas iepriekš bija paredzēta Rīgā, 2020. gada 20. martā, norise pārceļama, vienlaikus
uzdodot LOK Valdei noteikt tās sarīkošanas datumu atbilstoši turpmākai epidemioloģiskās
situācijas attīstībai un Latvijas valdības lēmumiem par ārkārtējās situācijas atcelšanu. 

Citi,  uz LOK Ģenerālās  asamblejas  pārskata – vēlēšanu sesijas  norisi  attiecināmie
organizatoriskie  pasākumi,  kurus  iespējams  veikt  neklātienē,  turpināmi  un  procesuālo
termiņu tecējums, kas šī lēmuma pieņemšanas brīdī jau notecējuši, nav atjaunojams. 
NOLEMJ:
1.1. Pieņemt zināšanai informāciju attiecībā uz Latvijas valdības Krīzes vadības padomes
lēmumu  un  Ministru  kabineta  2020.  gada  12.  marta  rīkojumu Nr.  103  “Par  ārkārtējās
situācijas izsludināšanu”, ar kuru noteikta ārkārtējā situācija valstī un pasākumiem, kādi šajā
situācijā iedzīvotājiem ir jāievēro. 
1.2. Pārcelt  Latvijas  Olimpiskās  komitejas  (LOK)  Ģenerālās  asamblejas  pārskata  –
vēlēšanu sesiju, kas iepriekš bija paredzēta Rīgā, 2020. gada 20. martā, uzdodot LOK Valdei
noteikt tās sarīkošanas datumu atbilstoši turpmākai epidemioloģiskās situācijas attīstībai un
pēc Latvijas valdības lēmuma par ārkārtējās situācijas atcelšanu. 
1.3. Noteikt,  ka  tādu  uz  Ģenerālās  asamblejas  pārskata  –  vēlēšanu  sesiju  attiecināmo
procesuālo  termiņu  tecējums,  kas  šī  lēmuma  pieņemšanas  brīdī  jau  notecējuši,  nav
atjaunojams. 
1.4. Pieņemt zināšanai, ka LOK Statūtu 7.6. punktā noteiktajā termiņā (14 dienas pirms
iepriekš paredzētās sesijas atklāšanas) LOK Izpildkomitejai izskatīšanai nav iesniegti LOK
Ģenerālās  asamblejas  pārskata  –  vēlēšanu  sesijas  darba  kārtībā  papildus  iekļaujami
jautājumi, līdz ar to apstiprināma sekojoša LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu
sesijas darba kārtība: 
• Pārskats par LOK darbību 2016. - 2020. gados; 
• LOK individuālo locekļu vēlēšanas un LOK ĢA sastāva izveidošana; 
• LOK Prezidenta, Ģenerālsekretāra, Izpildkomitejas vēlēšanas; 
• LOK Revīzijas komisijas vēlēšanas; 
• LOK 2019. gada pārskata apstiprināšana; 
• LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes apstiprināšana. 
1.5. Norīkot: 
1.5.1. LOK  preses  sekretāru  Mārtiņu  Mālmeisteru  veikt  LOK  Ģenerālās  asamblejas
pārskata – vēlēšanu sesijas Rīgā, 2020. gadā, norises gaitas audio un video ierakstīšanu; 
1.5.2. LOK juridisko direktoru Raiti  Keseli  veikt  LOK Ģenerālās asamblejas  pārskata –
vēlēšanu sesijas Rīgā, 2020. gadā, norises gaitas fiksēšanu rakstveida protokolā; 
1.5.3. LOK grāmatvedi Aiju Bušu veikt Balsu skaitīšanas komisijas sekretāres pienākumus. 
1.6. Noteikt, ka pārstāvjus dalībai LOK ĢA pārskata – vēlēšanu sesijā 2020. gadā reģistrē
un tiem pienākošos mandātus un biļetenus izsniedz LOK biroja vadītāja  Dace Vērdiņa,
savukārt citus dalībniekus un viesus LOK ĢA pārskata – vēlēšanu sesijā 2020. gadā reģistrē
LOK grāmatvede Aija Buša un LOK Olimpiskās izglītības un sporta programmu vadītāja
Maruta Taima, kuru darbu līdz Balsu skaitīšanas komisijas izveidei pārrauga LOK Revīzijas
komisija, bet pēc tam biļetenu izsniegšanas, pārstāvju reģistrēšanas un mandātu izsniegšanas
darba pārraudzības pienākums tiek uzticēts Balsu skaitīšanas komisijai. 
1.7. Ieteikt LOK Ģenerālajai asamblejai: 
1.7.1. apstiprināt  LOK  Ģenerālās  asamblejas  sastāva  veidošanas  un  vēlēšanu  nolikumu
(Nolikumu) sagatavotajā redakcijā; 
1.7.2. apstiprināt LOK Goda prezidentu Vilni Baltiņu un LOK locekli Aldonu Vrubļevski
(pārstāv Latvijas  Riteņbraukšanas federāciju)  par pārskata – vēlēšanu sesijas  Rīgā,  2020.
gadā, vadītājiem pēc līdzšinējās LOK Valdes pilnvaru nolikšanas un līdz LOK prezidenta
ievēlēšanai, saskaņā ar Nolikuma punktu 3.; 
1.7.3. apstiprināt LOK juridisko direktoru Raiti Keseli par sesijas protokolistu saskaņā ar
Nolikuma punktu 5.; 
1.7.4. apstiprināt sesijas darbam nepieciešamo Balsu skaitīšanas komisiju 5 (piecu) personu
sastāvā. 
1.7.5. apstiprināt  LOK  grāmatvedi  Aiju  Bušu  par  Balsu  skaitīšanas  komisijas  atbildīgo
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sekretāri. 
1.7.6. apstiprināt sesijas darbam nepieciešamo Reglamentu saskaņā ar sagatavoto projektu
(pielikumā). 

Par Pret Atturas
15 1 0

2. Izteicās:   ---.  
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Valde ir sagatavojusi un auditorkompānija SIA

“Ernst & Young Baltic” sniegusi atzinumu par Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 2019.
gada pārskatu (pielikumā). 

Projekts virzāms apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2020. gadā, taču,
ņemot vērā Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmumu un Ministru kabineta 2020.
gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru noteikta
ārkārtējā situācija valstī un pasākumiem, kādi šajā situācijā iedzīvotājiem ir jāievēro, un no tā
izrietošo LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijas, kas iepriekš bija paredzēta
Rīgā, 2020. gada 20. martā, pārcelšanu, nepieciešams paredzēt mehānismu attiecināmajos
normatīvajos aktos noteiktās kārtības un termiņu ievērošanai. 

Šī  iemesla  dēļ  LOK Valde  pilnvarojama  iesniegt  LOK 2019.  gada  pārskatu  šādā
redakcijā valsts un pašvaldību institūcijās, kur tas nepieciešams, attiecināmajos normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 
NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 2019. gada pārskatu un virzīt to
apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2020. gadā, kā arī pilnvarot LOK Valdi
šādā redakcijā iesniegt to valsts un pašvaldību institūcijās, attiecināmajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un termiņos.

Par Pret Atturas
16 0 0

3. Izteicās:   ---.  
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Valde ir sagatavojusi un LOK Finanšu komisija

2020. gada 11. martā izskatījusi un saskaņojusi LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu
tāmes projektu (pielikumā). 

Projekts virzāms apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2020. gadā, taču,
ņemot vērā Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmumu un Ministru kabineta 2020.
gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru noteikta
ārkārtējā situācija valstī un pasākumiem, kādi šajā situācijā iedzīvotājiem ir jāievēro, un no tā
izrietošo LOK Ģenerālās asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijas, kas iepriekš bija paredzēta
Rīgā, 2020. gada 20. martā, pārcelšanu, nepieciešams paredzēt mehānismu LOK finanšu
darbības  nepārtrauktībai  šai  –  arkārtējās  situācijas  –  periodā  un  līdz  LOK  Ģenerālās
asamblejas pārskata – vēlēšanu sesijas noturēšanai. Šī iemesla dēļ LOK Valde pilnvarojama
veikt LOK finanšu darbību 2020. gadā atbilstoši LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu
tāmes projektam sagatavotajā un saskaņotajā redakcijā. 
NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu
tāmes projektu (pielikumā) un virzīt to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā,
2020. gadā, kā arī pilnvarot LOK Valdi veikt LOK finanšu darbību 2020. gadā atbilstoši
LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektam šādā redakcijā.

Par Pret Atturas
15 0 1

4. Izteicās:   ---.  
Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes (Domes) 2018. gada 31. maija lēmumu Nr. 267

(Protokols Nr. 11, 22.§) un starp Domi un SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” (DOC)
noslēgtajiem patapinājuma līgumiem, Dome veic uz DOC piederoša zemes gabala izvietota
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Futbola laukuma Stadiona ielā 1,  Daugavpilī,  rekonstrukciju.  Šādas rekonstrukcijas  gaitā
radītās materiālās vērtības tiek ieguldītas DOC pamatkapitālā, veicot ieguldījumus atbilstoši
pabeigtajām rekonstrukcijās kārtām (to daļām) un saskaņā ar pienācīgā kārtā sagatavotiem
novērtējumiem. 

Biedrības  “Latvijas  Olimpiskā  komiteja”  (LOK)  ieguldījumi  šī  sabiedrības
pamatkapitāla palielinājuma ietvaros nav nepieciešami. 
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt zināšanai SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” (DOC) 2020. gada 10. marta
vēstuli Nr. 2-22/15 par DOC pamatkapitāla palielināšanu. 
4.2. Saskaņā  ar  Daugavpils  pilsētas  domes  2018.  gada  31.  maija  lēmumu  Nr.  267
(Protokols  Nr.  11,  22.§)  un  saņemto  vērtējumu,  piekrist  palielināt  SIA  “Daugavpils
Olimpiskais centrs” (DOC) pamatkapitālu par 359’402,00 EUR (trīs simti piecdesmit deviņi
tūkstoši četri simti divi euro), tā, ka tas sastādīs 24’249’624,00 EUR (divdesmit četri miljoni
divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit četri euro). 
4.2.1. Neizmantot  pirmpirkuma  tiesības  un  neiegādāties  SIA  “Daugavpils  Olimpiskais
centrs”  (DOC)  pamatkapitāla  daļas  tā,  lai  pēc  pamatkapitāla  palielināšanas  Biedrībai
„Latvijas  Olimpiskā  komiteja”  piederošo  DOC  pamatkapitāla  daļu  skaits  būtu  91’059
(deviņdesmit  viens  tūkstotis  piecdesmit  deviņas)  un  to  kopējā  nominālvērtība  būtu
12’930’378,00  EUR  (divpadsmit  miljoni  deviņi  simti  trīsdesmit  tūkstoši  trīs  simti
septiņdesmit astoņi  euro) jeb 53,32%, pie kam Daugavpils pilsētas domei piederošo DOC
pamatkapitāla  daļu  skaits  būtu  79’713  (septiņdesmit  deviņi  tūkstoši  septiņi  simti
trīspadsmit) un to kopējā nominālvērtība būtu 11’319’246,00 EUR (vienpadsmit miljoni trīs
simti deviņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro) jeb 46,68%. 
4.2.2. Piekrist  Daugavpils  pilsētas  domei  piekrītošo  pirmpirkuma  tiesību  izmantošanai,
veicot mantisko ieguldījumu – ieguldot SIA “Daugavpils Olimpiskais centrs” pamatkapitālā
Daugavpils pilsētas domes veiktās Futbola laukuma Stadiona ielā 1, Daugavpilī pārbūves
rezultātā  radītās  materiālās  vērtības,  atbilstoši  Marka  Tarvida  un  Egona  Liepas,  SIA
“Interbaltija” 2020. gada 16. janvāra atzinumam ar kopējo vērtību 359’500,00 EUR (trīs
simti piecdesmit deviņi tūkstoši pieci simti euro). 

Par Pret Atturas
15 0 1

5. Izteicās:   ---.  
Saskaņā ar  iepriekš izmantoto praksi,  Jelgavas pilsētas Dome veic SIA „Zemgales

Olimpiskais centrs” (ZOC) programmu ikgadēju finansēšanu, palielinot minētās sabiedrības
pamatkapitālu  par  tās  budžetā  paredzētu  finanšu  līdzekļu  apjomu.  Sagatavotais  lēmuma
projekts  atspoguļo  minēto  programmu  finansēšanu  un  ar  to  saistīto  pamatkapitāla
palielinājumu  2020.  gada  ietvaros,  neparedzot  Biedrības  “Latvijas  Olimpiskā  komiteja”
(LOK) ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. 

Cita starpā Jelgavas pilsētas Domes ieguldījums ZOC pamatkapitālā tiek izmantots arī
AS SEB banka aizdevuma atmaksai,  kas  ņemts Zemgales  Olimpiskā centra celtniecības
darbu finansēšanai, tādēļ šāds ieguldījums ZOC pamatkapitālā uzskatāms par investīcijām tā
infrastruktūrā un pamatlīdzekļos. 
NOLEMJ:
5.1. Pieņemt zināšanai SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” (ZOC) 2020. gada 6. februāra
vēstuli Nr. 1-08/03, kurā izklāstīta ZOC pamatkapitāla palielināšanas nepieciešamība. 
5.2. Saskaņā  ar  Jelgavas  pilsētas  pašvaldības  2020.  gada  28.  janvāra  saistošajiem
noteikumiem Nr.  20-5 “Jelgavas  pilsētas  pašvaldības  budžets  2020.  gadam” un Jelgavas
pilsētas Domes 2020. gada 31. janvāra vēstuli Nr. 2-14/10131 “Par budžeta finansējuma
plānu  2020.  gadam”  piekrist  palielināt  SIA  “Zemgales  Olimpiskais  centrs”  (ZOC)
pamatkapitālu par 573’055,00 EUR (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši piecdesmit pieci
euro), tā, ka tas sastādīs 26’551’924,00 EUR (divdesmit seši miljoni pieci simti piecdesmit
viens tūkstotis deviņi simti divdesmit četri euro). 
5.2.1.  Neizmantot  pirmpirkuma  tiesības  un  neiegādāties  SIA  „Zemgales  Olimpiskais
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centrs”  (ZOC)  pamatkapitāla  daļas  tā,  lai  pēc  pamatkapitāla  palielināšanas  Biedrībai
„Latvijas Olimpiskā komiteja” piederošo ZOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 12’407’442
(divpadsmit miljoni četri simti septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit divas) un to kopējā
nominālvērtība  būtu 12’407’442,00 EUR (divpadsmit  miljoni  četri  simti  septiņi  tūkstoši
četri simti četrdesmit divi  euro) jeb 46,73 %, pie kam Jelgavas pilsētas Domei piederošo
ZOC pamatkapitāla daļu skaits būtu 14’144’482 (četrpadsmit miljoni simts četrdesmit četri
tūkstoši  četri  simti  astoņdesmit  divas)  un  to  kopējā  nominālvērtība  būtu  14’144’482,00
EUR (četrpadsmit miljoni simts četrdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit divi  euro)
jeb 53,27 %. 

Par Pret Atturas
15 0 1

Sēdes vadītājs Aldons Vrubļevskis

Protokolēja Raitis Keselis
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