
 

Lapaspuse Nr. 1 no 5 

 

LOK Izpildkomitejas sēdes 
PROTOKOLS 

Rīgā, 
  
2020. gada 2. decembrī Nr. 8 
pulksten 15:00  
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās  
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā  

 

Piedalās:  Pēteris Apinis 
 Ērika Āze 
 Mārtiņš Bičevskis 
 Agris Blaus 
 Ansis Dāle 
 Einars Fogelis 
 Juris Grants 
 Aigars Kalvītis 
 Jānis Kols 
 Arnis Lagzdiņš 
 Lelde Laure 

 Jānis Liepiņš 
 Māris Mančinskis 
 Armands Puče 
 Edgars Pukinsks 
 Jevgēņijs Saproņenko 
 Raimonds Vējonis 
 Vsevolods Zeļonijs 
 Nils Žuravļovs 
 Gunta Vaičule 
 Kārlis Lejnieks 
 Žoržs Tikmers 

Piezīmes: Izpildkomitejas locekļi un pieaicinātie sēdē piedalās attālināti. 

Pieaicinātie: Andris Lupiks, Mārtiņš Mālmeisters, Zintis Ekmanis, Andris Feldmanis, 
Agita Ābele, Dace Gulbe, Aija Buša, Anastasija Grigorjeva 

Sēdes vadītājs: Žoržs Tikmers 

Protokolē: Raitis Keselis 

Darba kārtība 

1. LOK IK 11.11.2020. sēdes protokols. Ž.Tikmers 

2. Informācija par LOK Valdes darbību. Ž.Tikmers 

 Jautājumi izskatīti komisijās, priekšlikumi nav saņemti:  

3. 
Par tehniskiem grozījumiem LOK 2020. gada Ieņēmumu – 
izdevumu tāmē. 

A.Buša 
Ž.Tikmers 

4. 
Par grozījumiem Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju 
organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās 
darbības nolikumā. 

R.Keselis 
Ž.Tikmers 

5. 
Par Nolikumu “Par Latvijas Olimpiskās komitejas Goda prezidenta 
un Goda biedra statusu”. 

R.Keselis 
Ž.Tikmers 

 Prezentācijas un diskusija:  

6. 
Informācija par LOK priekšlikumiem vienotas sportistu nodokļu 
politikas ieviešanai 2023. gadā. 

Ž.Tikmers 

7. Par LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes vadlīnijām. A.Buša 
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K.Lejnieks 
Ž.Tikmers 

8. 
Par Infrastruktūras un Olimpisko centru apakškomisijas 
priekšlikumiem. 

R.Vējonis 
J.Kols 

 
1. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK 
Izpildkomitejas 2020. gada 11. novembra sēdes protokolu un 2020. gada 2. decembra sēdes 
darba kārtību. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2020. gada 11. 
novembra sēdes protokolu un 2020. gada 2. decembra sēdes darba kārtību. 

Par  Pret  Atturas 
17  0  0 

 
2. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Valdes 
darbu laika periodā no 2020. gada 11. novembra, detalizēti informējot par šai laika posmā 
LOK Valdes locekļu veiktajām darbībām, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu. 
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera sniegto 
informāciju par LOK Valdes darbu laika periodā no 2020. gada 11. novembra. 

Par  Pret  Atturas 

19  0  0 
Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK locekle Ērika Āze un 
LOK IK loceklis Pēteris Apinis. 
 
3. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par 
sagatavotajiem tehniskajiem grozījumiem LOK 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmē. 
Materiāls vairākkārtīgi caurlūkots LOK Finanšu komisijā un Valdē. LOK Izpildkomitejas 
(IK) locekļi noteiktajā termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. 
Jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. 
Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt grozījumus Latvijas Olimpiskās komitejas 2020. gada Ieņēmumu – izdevumu 
tāmē (pielikumā). 

Par  Pret  Atturas 
19  0  0 

 
4. Izteicās: Žoržs Tikmers, Einars Fogelis, Raitis Keselis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par 
sagatavotajiem par grozījumiem Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, 
administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības nolikumā. Materiāls vairākkārtīgi 
caurlūkots LOK Juridiskajā komisijā un Valdē. LOK Izpildkomitejas (IK) locekļi noteiktajā 
termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. 

LOK viceprezidents Einars Fogelis lūdz skaidrot projektā iekļauto punkta 2.9. 
redakciju sadaļā “taču ne vairāk kā xxx viena kalendārā gada ietvaros”. LOK juridiskais 
direktors Raitis Keselis informē, ka šai sadaļā atrunāto summu LOK Juridiskā komisija lūgusi 
noteikt LOK Finanšu komisijai nākamās sēdes ietvaros. Ž.Tikmers rosina attiecīgi grozīt 
lēmuma projektu, paredzot šī punkta atkārtotu izskatīšanu nākamajā LOK IK sēdē, 
vienlaikus neapturot nolikuma grozījumu stāšanos spēkā. 

Citu jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes 
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ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, 
finansiālās un saimnieciskās darbības nolikumu ar veiktajiem grozījumiem, saskaņā ar 
sagatavoto projektu (pielikumā), nosakot, ka nolikuma punktā 2.9. veiktie grozījumi stājas 
spēkā pēc to atkārtotas izskatīšanas un apstiprināšanas nākamajā Latvijas Olimpiskās 
komitejas Izpildkomitejas sēdē. 

Par  Pret  Atturas 
19  0  0 

 
5. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par Nolikumu 
“Par Latvijas Olimpiskās komitejas Goda prezidenta un Goda biedra statusu”. Materiāls 
vairākkārtīgi caurlūkots LOK Juridiskajā komisijā un Valdē. LOK Izpildkomitejas (IK) locekļi 
noteiktajā termiņā jautājumus, priekšlikumus vai piezīmes nav iesnieguši. Jautājumu, 
priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers 
rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Nolikumu “Par Latvijas Olimpiskās komitejas Goda prezidenta un Goda biedra 
statusu”, saskaņā ar sagatavoto projektu (pielikumā). 

Par  Pret  Atturas 
19  0  0 

 
6. Izteicās: Žoržs Tikmers, Raimonds Vējonis, Zintis Ekmanis, Kārlis Lejnieks, Anastasija 
Grigorjeva, Gunta Vaičule, Edgars Pukinsks. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK 
priekšlikumiem vienotas sportistu nodokļu politikas ieviešanai, saskaņā ar sagatavoto 
prezentācijas materiālu. 

LOK Izpildkomitejas (IK) loceklis Raimonds Vējonis informē par Latvijas Komandu 
sporta spēļu asociācijas līdzīga temata tikšanos ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
pārstāvjiem un pauž gandarījumu par vienotu darba virzienu. 

LOK Revīzijas komisijas loceklis Zintis Ekmanis lūdz skaidrot, vai plānotā situācijas 
attīstība radīs ienākumu samazinājumu no Latvijas Olimpiešu sociālā fonda pabalstus 
saņemošajiem Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem. Ž.Tikmers informē par jaunās 
atlīdzības izmaksas kārtības ieviešanas paredzamo grafiku un priekšnoteikumiem, rezumējot, 
ka fināla posmā iespējams būs nepieciešama izšķiršanās starp papildus finansējuma piesaisti 
vai faktiski izmaksājamo summu samazinājumu. Par prioritāru tiks uzskatīta finansējuma 
piesaiste, kā acīm redzami labvēlīgāks risinājums. LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks 
uzsver pārejas procesa pakāpeniskumu un laika pietiekamību. 

LOK Atlētu komisijas locekle Anastasija Grigorjeva lūdz skaidrot, vai rosinātā 
atlīdzības izmaksas kārtība attieksies arī uz treneriem. Ž.Tikmers skaidro atalgojuma izmaksai 
piemērojamo nodokļu maksājumu būtību, kā arī norāda, ka sportistu atlīdzības izmaksas 
kārtības attiecināšana arī uz treneriem tiks diskutēta, ja šāda nepieciešamība aktualizēsies 
ieviešanas procesā. 

A.Grigorjeva tāpat lūdz informēt vai ar 2023. gadu arī atlīdzību izmaksas funkcija tiks 
nodota sporta veidu federācijām. Ž.Tikmers apstiprina, ka šādas funkcijas nodošana ietilpst 
sporta veidu federāciju kompetences un atbildības nostiprināšanas pasākumu ietvarā, taču 
norāda, ka paredzētais 2 gadu pārejas periods ir pietiekams sekmīgai sagatavošanās darbu 
izpildei. 

LOK IK locekle, LOK Atlētu komisijas priekšsēdētāja Gunta Vaičule pauž atzinību 
par uzsākto darbu, kā arī norāda, ka Atlētu komisija labprāt piedalītos šīs tēmas diskusijā un 
saistītajās norisēs. 

LOK IK loceklis Edgars Pukinsks pievienojas viedoklim, ka uzsāktā diskusija un 
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rīcības virziens ir sporta sabiedrībai nepieciešami. 
 LOK IK locekļi diskutē par sniegto ziņojumu un lēmuma projektu. 
NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera 
sniegto informāciju par LOK priekšlikumiem vienotas sportistu nodokļu politikas ieviešanai 
ne vēlāk kā 2023. gadā, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu. 
6.2. Veidojot vienotas sportistu nodokļu politikas darba grupu, tās sastāvā iekļaut 
pārstāvjus no ziemas, vasaras un komandu sporta spēļu sporta veidu federācijām, un LOK 
Atlētu komisijas. 

Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK loceklis Jānis Liepiņš. 
 
7. Izteicās: Aija Buša, Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) grāmatvede Aija Buša un prezidents Žoržs 
Tikmers informē LOK Izpildkomitejas (IK) locekļus par LOK 2021. gada Ieņēmumu – 
izdevumu tāmes vadlīnijām, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu. Jautājumu, 
priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers 
rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
7.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) grāmatvedes Aijas Bušas un 
prezidenta Žorža Tikmera sniegto informāciju par LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu 
tāmes vadlīnijām. 
7.2. Uzdot LOK Valdei turpināt darbu pie LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes 
projekta bez deficīta. 
7.3. Precizēto LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu izskatīt LOK 
Finanšu komisijā un atkārtoti izskatīt LOK Izpildkomitejas sēdē 2020. gada 16. decembrī. 

Par  Pret  Atturas 
21  0  0 

Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK loceklis Arnis 
Lagzdiņš. 
 
8. Izteicās: Žoržs Tikmers, Raimonds Vējonis, Jānis Kols, Einars Fogelis, Nils Žuravļovs, 
Māris Mančinskis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) loceklis, Infrastruktūras un 
Olimpisko centru apakškomisijas vadītājs Raimonda Vējonis ziņo par Infrastruktūras un 
Olimpisko centru apakškomisijas priekšlikumiem, saskaņā ar apakškomisijas sēdes 
protokolu, kā arī par apakškomisijas veikto LOK IK 2020. gada 7. oktobra sēdes lēmumu 
izpildi. LOK IK loceklis, Attīstības un infrastruktūras komisijas priekšsēdētājs Jānis Kols 
papildina R.Vējoņa ziņojumu, informējot LOK IK locekļus par situāciju attiecībā valsts 
kapitālsabiedrību sporta objektu pārvaldību. 

LOK IK locekļi diskutē par sniegto ziņojumu, kā arī papildina un precizē sagatavoto 
lēmuma projektu. 
NOLEMJ: 
8.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) locekļa, 
Infrastruktūras un Olimpisko centru apakškomisijas vadītāja Raimonda Vējoņa un LOK IK 
locekļa, Attīstības un infrastruktūras komisijas priekšsēdētāja Jāņa Kola sniegto informāciju 
par Infrastruktūras un Olimpisko centru apakškomisijas priekšlikumiem un LOK 
Izpildkomitejas 2020. gada 7. oktobra sēdes lēmumu izpildi. 
8.2. Pilnvarot LOK IK locekli, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidentu Jāni 
Kolu, Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidentu Ati Strengu un LOK IK locekli, 
Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentu Arni Lagzdiņu iesaistīties diskusijā ar Latvijas 
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM), kā valsts kapitāldaļu turētāju SIA 
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“Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas 
stadions”, SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” un SIA “Tenisa centrs “Lielupe””, par plānotās 
vienotās (centralizētās) pārvaldības formas ieviešanas lietderību valsts kapitālsabiedrību 
sporta objektos. 
8.3. Vērsties Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā ar lūgumu uzaicināt LOK 
pilnvarotos pārstāvjus piedalīties sanāksmēs vai darba grupās, kurās tiktu izskatīti jautājumi 
par valsts kapitālsabiedrību sporta objektu pārvaldību un par SIA “Bobsleja un kamaniņu 
trase “Sigulda”” vadītāja izvēli. 

Par  Pret  Atturas 
21  0  0 

 
 
 
Sēdes vadītājs Žoržs Tikmers 
 
 

 

Protokolēja Raitis Keselis 
 

 


