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LOK Izpildkomitejas sēdes 
PROTOKOLS 

Rīgā, 
  
2020. gada 16. decembrī Nr. 9 
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: Zintis Ekmanis, Andris Feldmanis, Agita Ābele, Andris Lupiks, Mārtiņš 
Mālmeisters, Aija Buša 

Sēdes vadītājs: Žoržs Tikmers 

Protokolē: Raitis Keselis 

Darba kārtība 

1. LOK IK 02.12.2020. sēdes protokols. Ž.Tikmers 

2. Informācija par LOK Valdes darbību. Ž.Tikmers 

 Jautājumi izskatīti komisijās, priekšlikumi nav saņemti:  

3. 
Par Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 2020. gada 2. 
decembra lēmuma izpildi (Institūciju nolikuma punkts 2.9.). 

R.Keselis 
Ž.Tikmers 

4. 

Par LOK IK darba grupas sagatavoto projektu Olimpisko 
individuālo sporta veidu federāciju atbalsta noteikšanai 2021. gadā 
no LOK Ieņēmumu – izdevumu tāmes sadaļas “Olimpisko 
sagatavošanās programmu finansējums”. 

K.Lejnieks 
A.Lupiks 

5. Konceptuāls ziņojums par LOK Statūtu grozījumu projektu. 
J.Liepiņš 

R.Keselis 
Ž.Tikmers 

 Prezentācijas un diskusija:  

6. Par LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu (1. A.Kalvītis 
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lasījums). A.Buša 
Ž.Tikmers 

 
1. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK 
Izpildkomitejas 2020. gada 2. decembra sēdes protokolu un 2020. gada 16. decembra sēdes 
darba kārtību. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2020. gada 2. 
decembra sēdes protokolu un 2020. gada 16. decembra sēdes darba kārtību. 

Par  Pret  Atturas 

19  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 
20  0  0 

Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK loceklis Pēteris Apinis. 
 
3. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par, atbilstoši 
LOK Izpildkomitejas (IK) 2020. gada 2. decembra lēmumam, LOK Finanšu komisijā 
izskatīto LOK institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās 
darbības nolikuma punkta 2.9. formulējumu. LOK 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 Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, 
finansiālās un saimnieciskās darbības nolikuma punktu 2.9. ar veiktajiem precizējumiem, 
sekojošā redakcijā: 
“2.9. Valde lemj par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojumu, ja tādi paredzēti LOK 
Ieņēmumu – izdevumu tāmē, taču ne vairāk kā par 5’000,00 EUR katrā atsevišķā gadījumā 
un ne vairāk kā par 35’000,00 EUR viena kalendārā gada ietvaros.” 

Par  Pret  Atturas 
21  0  0 

Darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā sēdei pievienojas LOK IK loceklis Arnis 
Lagzdiņš. 
 
4. Izteicās: Žoržs Tikmers, Kārlis Lejnieks, Andris Lupiks. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers un ģenerālsekretārs 
Kŗlis Lejnieks ziņo par sagatavoto LOK noteikumu Olimpisko individuālo sporta veidu 
federāciju atbalsta noteikšanai 2021. gadā no LOK Ieņēmumu – izdevumu tāmes sadaļas 
“Olimpisko sagatavošanās programmu finansējums” projektu. Materiāls izstrādāts LOK IK 
Covid-19 darba grupas ietvaros, kā arī caurlūkots LOK Valdē un saskaņots LOK Finanšu 
komisijā. 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: 
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Apstiprināt LOK noteikumus Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju atbalsta 
noteikšanai 2021. gadā no LOK Ieņēmumu – izdevumu tāmes sadaļas “Olimpisko 
sagatavošanās programmu finansējums”, saskaņā ar sagatavoto projektu (pielikumā) un 
izmantot tos LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekta detalizācijai. 

Par  Pret  Atturas 

21  0  0 
 
5. Izteicās: Raitis Keselis, Žoržs Tikmers, Jānis Kols, Pēteris Apinis, Einars Fogelis, Agris 
Blauss, Nils Žuravļovs. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers dod vārdu LOK 
juridiskajam direktoram Raitim Keselim, ziņojuma sniegšanai par sagatavoto LOK Statūtu 
grozījumu projektu. R.Keselis ziņo par LOK Statūtu projektu saskaņā ar sagatavoto 
prezentācijas materiālu, aplūkojot rosinātos grozījumus vairāku tematisko bloku ietvaros. 

LOK Izpildkomitejas (IK) loceklis Jānis Kols vērš uzmanību uz trim rosināto 
grozījumu aspektiem, proti: paredzēto maksimālā vecuma ierobežojumu LOK 
amatpersonām; iespēju atcelt LOK IK locekli un šādas iespējas organizatoriski-tehnisko 
īstenojumu; formalizēto prasību abu dzimumu pārstāvniecībai LOK Ģenerālajā asamblejā un 
IK. R.Keselis un Ž.Tikmers sniedz nepieciešamos skaidrojumus, kā arī informē, ka šobrīd 
izskatāmais Statūtu grozījumu projekts, pēc tā konceptuālas atbalstīšanas LOK IK, tiks 
nodots izskatīšanai LOK biedriem, savukārt pēc biedru ieteikumu saņemšanas tas tiks 
atkārtoti izskatīts LOK juridiskajā komisijā un IK. Visi izteiktie priekšlikumi tiks apkopoti, 
pienācīgi izdiskutēti un pēc iespējas ņemti vērā. 

LOK IK loceklis Pēteris Apinis pauž bažas, vai iespēja atsaukt LOK IK locekli pati par 
sevi neradīs problēmsituācijas iesaistītajās Olimpisko sporta veidu federācijās. 

Arī LOK viceprezidents Einars Fogelis diskutē par LOK IK locekļu atsaukšanas 
iespējamību, cita starpā iesakot šādu iespēju neizslēgt, bet gan risināt ar attiecīgās sporta veida 
federācijas ierosinātu LOK Ģenerālās asamblejas lēmumu. LOK IK locekļi, LOK Juridiskās 
komisijas pārstāvji Agris Blaus un Nils Žuravļovs atbalsta E.Fogeļa ieteikumu. 

Citu jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes 
ietvaros nav. Ž.Tikmers un R.Keselis papildina lēmuma projektu atbilstoši sēdes gaitā 
izteiktajiem viedokļiem un rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
5.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) juridiskā direktora Raita 
Keseļa un LOK prezidenta Žorža Tikmera sniegto informāciju par LOK Statūtu grozījumu 
projektu. 
5.2. Konceptuāli atbalstīt sagatavoto LOK Statūtu grozījumu projektu (pielikumā) un 
nodot to izskatīšanai LOK biedriem – Olimpisko sporta veidu federācijām un Latvijas 
Olimpiešu klubam, kā arī LOK Atlētu komisijai, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu 
– 2021. gada 15. februāris. 
5.3. Papildināt LOK Statūtu grozījumu projektu ar LOK Izpildkomitejas sēdes gaitā 
izteiktajiem priekšlikumiem un precizējumiem, tā, ka tie kopā ar LOK biedru ieteikumiem 
tiek sagatavoti izskatīšanai LOK Juridiskajā komisijā un LOK IK kārtējā sēdē 2021. gada 
februārī, proti: 
- izslēgt no LOK Statūtu grozījumu projekta punktu “7.7.6.1. LOK locekļa vecums brīdī, kad 
tas tiek ievēlēts par kādu no šo Statūtu punktā 7.7.6. minētajām amatpersonām, proti – LOK 
Prezidentu, Ģenerālsekretāru, Izpildkomitejas locekli vai Revīzijas komisijas locekli, nedrīkst 
pārsniegt pilnus 75 (septiņdesmit piecus) gadus.” 
- precizēt LOK Statūtu grozījumu projekta punktu 8.3. tā, ka LOK IK locekļa atsaukšanu 
var ierosināt tas LOK biedrs, kas to attiecīgajā LOK ĢA vēlēšanu sesijā pilnvarojis pildīt 
LOK locekļa pienākumus, savukārt gala lēmumu par LOK IK locekļa atsaukšanu jebkurā 
gadījumā pieņem LOK Ģenerālās asamblejas sesija. 

Par  Pret  Atturas 
21  0  0 
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6. Izteicās: Žoržs Tikmers, Aigars Kalvītis, Aija Buša, Andris Feldmanis, Kārlis Lejnieks, 
Zintis Ekmanis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē par darba 
kārtības jautājuma sagatavošanas gaitu un dod vārdu LOK viceprezidentam, Finanšu 
komisijas priekšsēdētājam Aigaram Kalvītim un LOK grāmatvedei Aijas Bušai ziņojuma 
sniegšanai par LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu. 

A.Kalvītis informē LOK Izpildkomitejas (IK) locekļus par LOK 2021. gada 
Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekta sagatavošanas un izskatīšanas norisi LOK Finanšu 
komisijā. 

A.Buša sniedz izvērstu ziņojumu par sagatavoto LOK 2021. gada Ieņēmumu – 
izdevumu tāmes projektu, secīgi analizējot tāmes ieņēmumu un izdevumu posteņus saskaņā 
ar sagatavoto materiālu. 

LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Andris Feldmanis lūdz skaidrot atšķirību datos, 
kas novērojama, salīdzinot LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu un 
provizoriskā sporta veidu federācijām pieejamā finansējuma apkopojuma tabulu. A.Buša un 
LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks skaidro, ka šāda atšķirība pamatota ar federācijām 
piekrītošā finansējuma sīkāku sadalījumu vairākos izdevumu posteņos LOK 2021. gada 
Ieņēmumu – izdevumu tāmes projekta ietvaros, kā arī Covid-19 atbalsta pārejošā atlikuma 
iekļaušanu sporta veidu federācijām pieejamā finansējuma apkopojumā. Ž.Tikmers skaidro 
vienas pieturas principa piemērošanas būtību federācijām pieejamā finansējuma aspektā. 

A.Feldmanis lūdz vērtēt komandu sporta spēļu federāciju iekļaušanu bāzes finansējuma 
saņēmēju lokā. Ž.Tikmers pievienojas viedoklim, ka šis jautājums novirzāms diskusijai LOK 
Finanšu komisijā. 

LOK Revīzijas komisijas loceklis Zintis Ekmanis pauž sarūgtinājumu par radušos 
situāciju, kuras ietvaros nav pieejams finansējums “Sporta veidu attīstības programmai”. 
Ž.Tikmers norāda, ka šāda situācija, par nožēlu, uzskatāma par objektīvu realitāti vismaz 
2021. gada pirmajā pusgadā, ar iespēju raudzīties pēc piemērotiem risinājumiem tālākos 
periodos. 
 LOK IK locekļi diskutē par sniegto ziņojumu un lēmuma projektu. 
NOLEMJ: 
6.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) viceprezidenta, Finanšu 
komisijas priekšsēdētāja Aigara Kalvīša, LOK grāmatvedes Aijas Bušas un LOK prezidenta 
Žorža Tikmera sniegto informāciju par LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes 
projektu. 
6.2. Atbilstoši no 2021. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” 
apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” piešķirtajam finanšu līdzekļu 
apjomam, šobrīd nav pieejams finansējums LOK Ieņēmumu – izdevumu tāmes 
programmām “Sporta veidu attīstības programma” (iepriekš – postenis 6.6. LOK 2020. gada 
Ieņēmumu izdevumu tāmē) un “Līdzfinansējums Olimpisko centru modernizācijai un 
attīstībai” (iepriekš – postenis 2.1. LOK 2020. gada Ieņēmumu izdevumu tāmē). 
6.3. Apstiprināt LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu pirmajā lasījumā. 
6.4. Precizēto LOK 2021. gada Ieņēmumu – izdevumu tāmes projektu sagatavot 
izskatīšanai LOK Finanšu komisijā un, otrajā lasījumā, LOK Izpildkomitejas sēdē 2021. gada 
20. janvārī. 

Par  Pret  Atturas 
21  0  0 

 
 
Sēdes vadītājs Žoržs Tikmers 
 
 

 

Protokolēja Raitis Keselis 
 

 


