
LOK Izpildkomitejas sēdes
PROTOKOLS

Rīgā,

2020. gada 5. augustā Nr. 4
pulksten 15.00
Elektrum Olimpiskajā centrā
(Administratīvā korpusa Konferenču zālē, 2.stāvā)
Grostonas ielā 6b, Rīgā

Piedalās:

Pieaicinātie: Andris Lupiks, Mārtiņš Mālmeisters, Zintis Ekmanis, Andris Feldmanis,
Anatasija  Grigorjeva  (pēc  pilnvaras  pārstāv  Guntu  Vaičuli),  Dace
Vērdiņa, Ilze Šipkēvica, Aldis Āboliņš, Dace Gulbe

Sēdes vadītājs: Žoržs Tikmers

Protokolē: Raitis Keselis

Darba kārtība

1. LOK IK 07.07.2020. sēdes protokola apstiprināšana. Ž.Tikmers

2. Par LOK Valdes darbību. Ž.Tikmers

3. Par LOK Izpildkomitejas sēdēm 2020.  gadā un izskatāmajiem
jautājumiem.

Ž.Tikmers

4. Par LOK komisiju nolikumu apstiprināšanu, darba organizāciju
un to sastāviem. Ž.Tikmers

1. Izteicās: Žoržs Tikmers.
Latvijas  Olimpiskās  komitejas  (LOK) prezidents  Žoržs  Tikmers  ziņo par  LOK

Izpildkomitejas 2020. gada 7. jūlija sēdes protokolu un 2020. gada 5. augusta sēdes darba
kārtību.
NOLEMJ:
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2020. gada 7. jūlija
sēdes protokolu un 2020. gada 5. augusta sēdes darba kārtību.
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Pēteris Apinis Jānis Liepiņš
Ērika Āze Māris Mančinskis
Mārtiņš Bičevskis Armands Puče
Agris Blaus Edgars Pukinsks
Ansis Dāle Jevgēņijs Saproņenko
Einars Fogelis Raimonds Vējonis

Nils Žuravļovs

Arnis Lagzdiņš

Vsevolods ZeļonijsJuris Grants
Aigars Kalvītis
Jānis Kols Gunta Vaičule

Lelde Laure
Kārlis Lejnieks
Žoržs Tikmers



2. Izteicās: Žoržs Tikmers, Mārtiņš Bičevskis, Edgars Pukinsks, Raimonds Vējonis.
Latvijas  Olimpiskās  komitejas  (LOK) prezidents  Žoržs  Tikmers  ziņo par  LOK

Valdes darbību laika periodā no 2020. gada 7. jūlija, detalizēti informējot par šai laika posmā
LOK Valdes locekļu veiktajām darbībām.

LOK  Izpildkomitejas  (IK)  loceklis  Mārtiņš  Bičevskis  rosina  LOK  Valdes  sēžu
protokolus darīt LOK IK locekļiem pieejamus elektroniski, IK sēdē mutiski ziņojot tikai
par būtiskāko no Valdes padarītā. M.Bičevskis rosina saglabāt šobrīd izmantojamo tehnisko
risinājumu – Google disku.

LOK IK loceklis  Edgars  Pukinsks  rosina  izvietot  un  darīt  LOK IK locekļiem
pieejamus arī LOK organizatoriskos dokumentus.
NOLEMJ:
2.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera
sniegto informāciju par LOK Valdes darbību laika periodā no 2020. gada 7. jūlija.
2.2. Izvietot  un,  izmantojot  Google  diska  tehnisko  risinājumu,  darīt  LOK
Izpildkomitejas  locekļiem pieejamus LOK Izpildkomitejas  sēžu materiālus,  LOK Valdes
sēžu protokolus un LOK organizatoriskos dokumentus.
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3. Izteicās: Žoržs Tikmers, Raimonds Vējonis, Aigars Kalvītis, Einars Fogelis, Edgars
Pukinsks, Mārtiņš Bičevskis, Raitis Keselis.

Latvijas  Olimpiskās  komitejas  (LOK) prezidents  Žoržs  Tikmers  ziņo par  LOK
Izpildkomitejas  (IK)  darba  organizēšanu  un  izskatāmajiem  jautājumiem  2020.  gadā,
detalizēti  pievēršoties  atsevišķiem  LOK  IK  darba  organizācijas  jautājumiem,  sēžu
periodiskumam un komunikācijai ar LOK IK locekļiem.

Ž.Tikmers skaidro LOK IK darba grafikā iekļauto jautājumu būtību.
LOK IK loceklis Raimonds Vējonis lūdz darīt zināmu, vai LOK budžets novembrī

un decembrī  tiek  skatīts  kompleksā  ar  valsts  budžeta  finansējuma prognozi.  Ž.Tikmers
skaidro, ka jautājumu izskatīšanā dominēs pragmatiska pieeja, kas balstīsies uz pieejamajiem
datiem.

LOK IK loceklis Aigars Kalvītis un LOK IK loceklis Einars Fogelis rosina skatīt
jautājumu par LOK pozīciju attiecībā uz 2021. gada sporta nozares valsts budžetu un tā
pieejamību LOK mērķiem LOK IK septembra sēdē. LOK IK locekļi pauž atbalstu šādam
ierosinājumam.

LOK  IK  loceklis  Edgars  Pukinsks  norāda  uz  nepieciešamību  pienācīgi  atrunāt
LOK  apakškomisiju  lēmumu  pieņemšanas  un  virzības  kārtību,  vēršot  uzmanību  uz
“Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un
saimnieciskās darbības nolikuma” punktu 4.4.1. un tajā nepieciešamajiem papildinājumiem. 

LOK IK loceklis Mārtiņš Bičevskis rosina apakškomisiju lēmumiem piemērot tādu
pat  pieņemšanas  kārtību  kā  komisiju  lēmumiem,  vienlaikus  nosakot,  ka  apakškomisijas
lēmums pēc tā pieņemšanas saskaņojams pilnā komisijas sastāvā, šādu saskaņošanu veicot
elektroniski.

R.Vējonis un E.Fogelis atbalsta izteiktos priekšlikumus. A.Kalvītis ierosina uzticēt
attiecīgajiem  LOK  speciālistiem  formulēt  nolikuma  gala  versiju,  atbilstoši  izteiktajiem
priekšlikumiem.

E.Pukinsks  lūdz  komentēt  veiktos  grozījumus  “Olimpisko  centru  izveides,
dibināšanas un darbības vispārīgos noteikumos”. LOK juridiskais direktors Raitis Keselis
informē, ka vienīgie grozījumi (salīdzinot ar iepriekšējo redakciju) minētajos noteikumos
veikti to 5. punktā un tiešā veidā izriet no veiktajiem grozījumiem “Latvijas Olimpiskās
komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības
nolikumā”,  proti  – lēmumi par izmaiņām kapitālsabiedrību pamatkapitālā  šobrīd  nodoti
LOK Valdes kompetencē.
NOLEMJ:
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3.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera
ziņojumu  par  LOK  Izpildkomitejas  darba  organizēšanu  un  izskatāmajiem  jautājumiem
2020. gadā. 
3.2. Apstiprināt  “Latvijas  Olimpiskās  komitejas  institūciju  organizatoriskās,
administratīvās,  finansiālās  un  saimnieciskās  darbības  nolikumu”  un  “Olimpisko  centru
izveides,  dibināšanas  un  darbības  vispārīgos  noteikumus”  jaunā  redakcijā,  saskaņā  ar
sagatavotajiem  projektiem  (pielikumā)  un  LOK  Izpildkomitejas  locekļu  izteiktajiem
priekšlikumiem un veiktajiem papildinājumiem. 
3.3. Noteikt, ka kārtējās LOK Izpildkomitejas (IK) sēdes sasaucamas un tajās izskatāmie
jautājumi nosakāmi, atbilstoši sekojošam grafikam: 
LOK IK sēde sasaucama Sēdes darba kārtībā provizoriski iekļaujami jautājumi 
09.09.2020. LOK attīstības stratēģija

2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes grozījumi
LOK pozīcija par 2021. gada sporta nozares valsts budžetu
un tā pieejamību LOK mērķiem

07.10.2020. E&Y Olimpisko centru pārvaldības izvērtējums
E&Y LOK funkcionalitātes vīzija

04.11.2020. 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes 1. lasījums
02.12.2020. LOV attīstības programma
16.12.2020. 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes 2. lasījums
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4. Izteicās:  Žoržs Tikmers,  Edgars Pukinsks,  Mārtiņš Bičevskis,  Raimonds Vējonis,
Einars Fogelis, Aigars Kalvītis, Agris Blaus, Jānis Liepiņš, Ansis Dāle, Pēteris Apinis, Jānis
Kols.

Latvijas  Olimpiskās  komitejas  (LOK) prezidents  Žoržs  Tikmers  ziņo par  LOK
komisiju  darba  organizēšanu,  komisiju  izveides  pamatprincipiem  un  dalībnieku  skaitu,
saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu un organizatorisko dokumentu projektiem.

LOK  Izpildkomitejas  (IK)  locekļi  pievēršas  LOK  komisiju  darba  nolikumu
caurskatīšanai.

LOK IK loceklis Agris Blaus, no LOK Ētikas komisijas darba aspekta raugoties,
rosina apsvērt sankciju dokumenta nepieciešamību.

LOK IK loceklis Jānis Liepiņš izsaka priekšlikumu uzticēt LOK komisiju locekļiem,
pēc  komisiju  pilna  personālsastāva  apstiprināšanas,  pašiem  ierosināt  nepieciešamos
precizējumus  un  papildinājumus  komisiju  darba  nolikumos,  tā,  ka  tie  vislabāk  atbilst
komisiju darba mērķiem un metodēm.

Ž.Tikmers  vērš  uzmanību  uz  LOK  Juridiskajai  komisijai  paredzētajiem
pienākumiem – LOK Statūtu grozījumu/ jaunas redakcijas izstrādi un LOK apbalvojumu
sistēmas izveidi.

LOK IK loceklis Ansis Dāle lūdz komentēt, vai mārketinga jautājumiem būtu jābūt
iekļautiem Finanšu komisijas atbildības lokā. Ž.Tikmers informē, ka uz Finanšu komisiju
vairāk attiecināmi ar LOK zīmoliem saistīti, nevis vispārēji mārketinga jautājumi.

LOK  IK  loceklis  Jānis  Kols  lūdz  precizēt  LOK  Attīstības  un  infrastruktūras
komisijas  locekļu  skaitu,  nosakot  ka  komisijā  darbojas  21  loceklis.  Tāpat  J.Kols  pauž
viedokli,  ka  locekļu  sadalījumu  pa  apakškomisijām  ieteicams  atstāt  pašas  komisijas
kompetencē.  LOK  IK  loceklis  Pēteris  Apinis  lūdz  papildināt  LOK  Attīstības  un
infrastruktūras komisijas darba nolikuma punktu 3.3. (Sociālie projekti, izglītība, veselība,
sportistu sociālās garantijas un duālā karjera) ar “zinātni” un “tautas sportu”, kā arī lūdz
šajā  apakškomisijā  darboties  Einaru  Fogeli,  piesaistot  arī  Latvijas  Olimpiskā  vienības
galveno ārsti Līgu Cīruli.

LOK IK loceklis Einars Fogelis pauž atbalstu J.Liepiņa priekšlikumam attiecībā uz
komisiju darba nolikumu koriģēšanu.
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LOK  IK  loceklis  Aigars  Kalvītis  vērš  uzmanību  uz  nepieciešamību  nodalīt
izpildvaras kompetenci, proti – neiekļaut LOK Valdes locekļus LOK komisijās. Šī iemesla
dēļ Ž.Tikmeram vēlams atrisināt jautājumu attiecībā uz LOK Sporta veidu komisijas Sporta
spēļu apakškomisijas vadītāja kandidatūru.

LOK IK locekļi diskutē par saņemto informāciju.
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera
ziņojumu par LOK komisiju darba organizēšanu. 
4.2. Izveidot LOK Attīstības un infrastruktūras komisiju. 
4.3. Apstiprināt LOK Sporta veidu komisijas, Finanšu komisijas, Juridiskās komisijas un
Ētikas komisijas darbības nolikumus jaunā redakcijā, saskaņā ar sagatavotajiem projektiem
(pielikumā)  un  LOK  Izpildkomitejas  locekļu  veiktajiem  papildinājumiem,  kā  arī  LOK
Attīstības un infrastruktūras komisijas darbības nolikumu, saskaņā ar sagatavoto projektu
(pielikumā) un LOK Izpildkomitejas locekļu veiktajiem papildinājumiem. 
4.3.1. Rosināt LOK komisiju locekļus, pēc komisiju pilna personālsastāva apstiprināšanas,
pašiem  izteikt  priekšlikumus  attiecībā  uz  nepieciešamajiem  precizējumiem  un
papildinājumiem  komisiju  darba  nolikumos,  tā,  ka  tie  vislabāk  atbilst  komisiju  darba
mērķiem un metodēm.
4.4. Apstiprināt LOK Sporta veidu komisijas,  Finanšu komisijas,  Juridiskās komisijas,
Ētikas komisijas un Attīstības un infrastruktūras komisijas priekšsēdētājus un to vietniekus,
saskaņā ar sagatavoto LOK komisiju personālsastāvu saraksta projektu (pielikumā), kā arī
uzdot  LOK prezidentam Žoržam Tikmeram izvirzīt  apstiprināšanai  LOK Sporta  veidu
komisijas Sporta spēļu apakškomisijas vadītāja kandidatūru. 
4.5. Uzdot LOK Valdei: 

• lūgt  LOK  biedrus  –  sporta  veidu  federācijas  izvirzīt  kandidātus  darbam  LOK
komisijās; 

• lūgt LOK Individuālos locekļus pieteikties darbam LOK komisijās. 
4.6. Noteikt, ka pilni LOK komisiju personālsastāvi apstiprināmi nākamajā kārtējā LOK
Izpildkomitejas sēdē vai veicot attālinātu balsojumu, vadoties no saņemtajiem LOK biedru
– sporta veidu federāciju un LOK Individuālo locekļu pieteikumiem, atbilstoši  attiecīgo
LOK  komisiju  priekšsēdētāju  ieteikumam  attiecībā  uz  komisijas  sastāvu  un  no  šādiem
ieteikumiem izrietošam LOK Valdes lēmumam. 
4.7. Noteikt, ka LOK komisiju sēdes sasaucamas pirmdienās un/ vai ceturtdienās, LOK
vai Elektrum Olimpiskā centra telpās, iepriekš to saskaņojot ar LOK Valdi. 
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Sēdes vadītājs Žoržs Tikmers

Protokolēja Raitis Keselis
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