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LOK Izpildkomitejas sēdes 
PROTOKOLS 

Rīgā, 
  
2022. gada 23. martā Nr. 4 
pulksten 13:00  
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: Agita Ābele, Zintis Ekmanis, Andris Feldmanis, Andris Lupiks, Ivars 
Pauska, Lilita Mitrofanova, Dace Gulbe, Aija Buša, Edgars Severs, Atis 
Strenga, Agris Raugulis, Gundars Upenieks, Līga Bīriņa, Irēna Sarma 

Sēdes vadītājs: Žoržs Tikmers 

Protokolē: Raitis Keselis 

Darba kārtība 

1. LOK IK 09.03.2022. sēdes protokols. Ž.Tikmers 

2. Informācija par LOK Valdes darbību. Ž.Tikmers 

3. Par Latvijas komandas sasniegtajiem rezultātiem XXIV Ziemas 
Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīnas Tautas Republika), 2022. gadā. 

Federāciju vadītāji 
K.Lejnieks 

 Ziemas Olimpisko sporta veidu federāciju vadītāju ziņojumi: 
- 13:10 Latvijas Biatlona federācija; 
- 13:15 Latvijas Bobsleja un skeletona federācija; 
- 13:20 Latvijas Hokeja federācija; 
- 13:25 Latvijas Kamaniņu sporta federācija; 
- 13:30 Latvijas Slēpošanas federācija; 
- 13:35 Latvijas Slidošanas asociācija. 

 
 

4. Auditorkompānijas KPMG Baltics SIA ziņojums par LOK 2021. 
gada pārskatu. 

I.Sarma 

5. LOK Revīzijas komisijas ziņojums par LOK finansiālo un A.Feldmanis 
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saimniecisko darbību 2021. gadā. 

6. Grozījumi LOK Sporta veidu komisijas darbības nolikumā. 
J.Liepiņš 

 

7. 
Grozījumi LOK “Noteikumos par finansējuma apmēru un 
izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, to 
treneriem un atbalsta personālam”. 

J.Liepiņš 
 

8. Par gatavošanos LOK ĢA sesijai. Ž.Tikmers 

 
1. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK 
Izpildkomitejas 2022. gada 9. marta sēdes protokolu un 2022. gada 23. marta sēdes darba 
kārtību. 
NOLEMJ: 
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2022. gada 9. marta 
sēdes protokolu un 2022. gada 23. marta sēdes darba kārtību. 

Par  Pret  Atturas 

20  0  0 
 
2. Izteicās: Žoržs Tikmers. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Valdes 
darbu laika periodā no 2022. gada 9. marta, 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 darbību laika periodā no 2022. gada 9. marta. 

Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

 
3. Izteicās: Žoržs Tikmers, Jānis Kols, Zintis Ekmanis, Gundars Upenieks, Aigars 
Kalvītis, Atis Strenga, Agris Raugulis, Raitis Keselis, Einars Fogelis, Andris Feldmanis, Ansis 
Dāle, Pēteris Apinis, Kārlis Lejnieks. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļus par saņemtajām un apkopotajām XXIV Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs Pekinā (Ķīnas Tautas Republika), 2022. gadā pārstāvēto sporta veidu federāciju 
rezultātu izvērtējuma anketām un lūdz klātesošos federāciju vadītājus ziņot par Pekinā gūto 
pieredzi un izdarītajiem secinājumiem. 

Olimpisko ziemas sporta veidu federāciju vadītāji sniedz izvērstu ieskatu Pekinas 
Ziemas Olimpiskajās spēlēs sasniegtajos rezultātos, kā arī skaidro iepriekš noteikto mērķu 
sasniegšanu vai nesasniegšanu, sniedzot ieteikumus turpmākai sporta veidu attīstībai un 
snieguma izaugsmei. 

LOK viceprezidents Einars Fogelis norāda uz izaicinājumiem Pekinas Ziemas 
Olimpisko spēļu sagatavošanās un norises ietvaros, kā arī uzsver ziemas sporta veidu 
tehniskās programmas nozīmi un rosina organizēt šim un citiem būtiskiem Olimpiskās 
sagatavošanās jautājumiem veltītu Olimpisko ziemas sporta veidu vadītāju sanāksmi. 

LOK viceprezidents Aigars Kalvītis izsaka atzinību Pekinas Ziemas Olimpisko spēļu 
organizētājiem par spēļu lielisko tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu, kā arī 
iesaistītajiem LOK darbiniekiem – par ieguldījumu sagatavošanās posmā un Olimpisko spēļu 
norises ietvaros. 

LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Andris Feldmanis vērš uzmanību uz 
nepieciešamību izvairīties no nepārdomātiem eksperimentiem, piedaloties četrgades 
svarīgākajās sacensībās, tai skaitā no dalības vairākos sporta veidos vienlaikus. Tāpat 
A.Feldmanis norāda uz finansējuma plānošanai piemērojamo minimālo – četru gadu – 
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cikliskumu.  
LOK IK loceklis Ansis Dāle, pievienojas A.Feldmaņa viedoklim un uzsver, ka augstu 

sasniegumu sports nav iespējams bez prognozējami plānotas finansēšanas sistēmas, kas 
vienlīdz attiecināma uz visiem tās dalībniekiem un ir vērsta uz vienota noteiktā mērķa 
sasniegšanu. 

LOK IK loceklis Pēteris Apinis informē par kritisko situāciju bērnu un jauniešu fiziskās 
aktivitātes jomā, lūdzot arī sporta veidu federācijām uzņemties zināmu daļu atbildības par šo 
jautājumu un norādot uz LOK Vīzijas 2030 duālajiem mērķiem, kuru sasniegšana vienlīdz 
svarīga abos identificētajos sektoros. 

Latvijas delegācijas vadītājs, LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks sniedz rezumējošu 
ziņojumu par Latvijas komandas sekmēm Pekinā, norādot uz gūtajām atziņām un stabilas 
attīstības nepieciešamību.  

Ž.Tikmers slēdz diskusiju, izsakot visiem atzinību par sniegto ieguldījumu Latvijas 
delegācijas dalības nodrošināšanā, vienlaikus norādot uz sportistu un federāciju būtiskākas 
klātbūtnes nepieciešamību publiskajā informatīvajā telpā.  

Citu jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes 
ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
3.1. Pieņemt zināšanai Olimpisko ziemas sporta veidu federāciju vadītāju sniegto 
informāciju un Latvijas delegācijas vadītāja, Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 
ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka ziņojumu par Latvijas komandas sasniegtajiem rezultātiem 
XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā, 2022. gadā, novērtējot Latvijas komandas 
sniegumu XXIV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā kā “labu”. 
3.2. Pilnvarot LOK Valdi: 
3.2.1. atbilstoši LOK Izpildkomitejas 2021. gada 22. decembra sēdē apstiprināto Latvijas 
Olimpiskās vienības (LOV) sportistu atbalsta pamatnostādnēs noteiktajam ietvaram (70 līdz 
85 kvotas ziemas sporta veidiem; Zelta sastāvā iedalāmas ne vairāk kā 20% - 30% kvotu; 
Sudraba un Bronzas sastāvā iedalāmais kvotu skaits nosakāms proporcionāli, “piramīdas” 
veidā), panākt vienošanos ar Olimpisko ziemas sporta veidu federācijām, nosakot tām 
piekrītošo LOV sastāvu kvotu skaitu atbilstoši sportistu sasniegtajiem rezultātiem, motivācijai 
un iespējām izpildīt kvalifikācijas prasības XXV Ziemas Olimpiskajās spēlēs Milānā – 
Kortīnā, 2026. gadā, atbilstoši LOK budžetā šim mērķim pieejamajam finansējumam; 
3.2.2. sagatavot LOV ziemas sporta veidu sastāvu kvotu sadales projektu izskatīšanai LOK 
Izpildkomitejas sēdē 2022. gada 13. aprīlī. 

Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

 
4. Izteicās: Žoržs Tikmers, Irēna Sarma. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļus par sagatavoto LOK 2021. gada darbības pārskatu un veikto 
revīziju. 

Auditorkompānijas KPMG Baltics SIA Audita direktore, zvērināta revidente Irēna 
Sarma ziņo par sagatavoto un LOK 2021. gada pārskatam pievienoto revidentu ziņojumu, 
norādot, ka tas sagatavots bez iebildēm. 

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: 
Pieņemt zināšanai auditorkompānijas KPMG Baltics SIA Audita direktores, zvērinātas 
revidentes Irēnas Sarmas ziņojumu par veikto Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 2021. 
gada pārskata revīziju un nodot to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2022. 
gada 25. martā. 
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Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

 
5. Izteicās: Žoržs Tikmers, Andris Feldmanis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļus par LOK Revīzijas komisijas darbību un dod vārdu LOK 
Revīzijas komisijas priekšsēdētājam Andrim Feldmanim. 

A.Feldmanis iepazīstina LOK IK locekļus ar sagatavoto LOK Revīzijas komisijas 
atzinumu un norāda, ka LOK 2021. gada pārskats ir apstiprināms LOK Ģenerālās asamblejas 
sesijā. 

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: 
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Revīzijas komisijas priekšsēdētāja 
Andra Feldmaņa ziņojumu par LOK finansiālo un saimniecisko darbību 2021. gadā un nodot 
to apstiprināšanai LOK Ģenerālās asamblejas sesijā, 2022. gada 25. martā. 

Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

 
6. Izteicās: Žoržs Tikmers, Jānis Liepiņš. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļus par sagatavotajiem grozījumiem LOK Sporta veidu komisijas 
darbības nolikumā, kā arī dara zināmu minēto grozījumu izskatīšanas gaitu kā LOK 
Juridiskajā, tā Sporta veidu komisijā. 

LOK IK loceklis, Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepiņš ziņo par sagatavoto 
grozījumu būtību un to nepieciešamības pamatojumu. 

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: 
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, 
LOK Izpildkomitejas (IK) locekļa Jāņa Liepiņa ziņojumu par sagatavotajiem grozījumiem 
LOK Sporta veidu komisijas darbības nolikumā un tos apstiprināt saskaņā ar sagatavoto 
projektu (pielikumā). 

Par  Pret  Atturas 

20  0  0 
 
7. Izteicās: Žoržs Tikmers, Jānis Liepiņš, Atis Strenga, Einars Fogelis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļus par sagatavotajiem grozījumiem LOK “Noteikumos par 
finansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, to 
treneriem un atbalsta personālam” (Noteikumos), tāpat informējot arī par šo grozījumu 
izskatīšanas gaitu LOK komisijās. 

LOK IK loceklis, Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Jānis Liepiņš ziņo par sagatavoto 
grozījumu būtību un to nepieciešamības pamatojumu, norādot, ka tie visupirms paredzēti 
sporta veidu federāciju interešu aizsardzībai. 

Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents Atis Strenga norāda uz Noteikumu 
punktā 25.3. iekļauto regulējumu, kas aktuālajā redakcijā izsauc atsevišķu sportistu bažas. 
LOK IK locekļi diskutē par Noteikumu punktā 25.3. nepieciešamajiem precizējumiem un 
papildinājumiem. 
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Citu jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju jautājuma izskatīšanas gaitā LOK IK sēdes 
ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma. 
NOLEMJ: 
Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Juridiskās komisijas priekšsēdētāja, 
LOK Izpildkomitejas (IK) locekļa Jāņa Liepiņa ziņojumu par sagatavotajiem grozījumiem 
LOK “Noteikumos par finansējuma apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās 
vienības sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam” un tos apstiprināt saskaņā ar 
sagatavoto projektu (pielikumā), kā arī sēdes gaitā veiktajiem precizējumiem un 
papildinājumiem. 

Par  Pret  Atturas 
20  0  0 

 
8. Izteicās: Žoržs Tikmers, Andris Feldmanis. 
 Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo LOK 
Izpildkomitejas (IK) locekļiem par gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2022. gada 
25. martā, kā arī šīs sagatavošanās ietvaros pieņemamajiem lēmumiem un veicamajiem 
organizatoriskajiem pasākumiem. 

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: 
8.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera 
sniegto informāciju par gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2022. gada 25. martā 
(Sesijai). 
8.2. Pieņemt zināšanai informāciju par LOK Izpildkomitejas (IK) locekļu atbilstoši LOK 
Statūtu punktam 8.15. iesniegtajiem ziņojumiem. 
8.3. Nodot izskatīšanai Sesijā tās darba reglamentu (Reglamentu), saskaņā ar sagatavoto 
projektu (pielikumā). 
8.4. Noteikt, ka tehnoloģiskos risinājumus Sesijas dalībnieku attālinātai dalībai un 
balsošanai Sesijā nodrošina pakalpojumu sniedzējs SIA “KT Serviss”, dalībai izmantojot 
Zoom.us tiešsaistes platformu, savukārt balsošanu nodrošinot, dalībniekiem aktivizējot e-
pastā nosūtīto saiti IVS tiešsaistes balsošanas sistēmā. 
8.5. LOK Valdei, Sesijas darba pienācīgas dokumentēšanas nolūkā, nodrošināt tās norises 
audio un video ierakstīšanu, izmantojot pakalpojumu sniedzēja SIA “KT Serviss” 
tehnoloģiskos risinājumus. 
8.6. Ieteikt LOK Ģenerālajai asamblejai: 
8.6.1. apstiprināt LOK Juridiskā dienesta vadītāju Raiti Keseli un LOK juristu Ivaru Pausku 
par Sesijas protokolistiem, uzdodot tiem veikt Sesijas norises gaitas fiksēšanu rakstveida 
protokolā; 
8.6.2. apstiprināt LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētāju Andri Feldmani par Sesijas 
balsošanas vadītāju, pilnvarojot A.Feldmani veikt pakalpojumu sniedzēja SIA “KT Serviss” 
nodrošinātās tiešsaistes balsošanas sistēmas darbības uzraudzību, balsojumu vadīšanu Sesijas 
ietvaros un to rezultātu paziņošanu; 
8.6.3. apstiprināt sesijas darbam nepieciešamo Reglamentu saskaņā ar sagatavoto projektu 
(pielikumā); 
8.6.4. ievēlēt KPMG Baltics SIA par neatkarīgu ārēju auditoru Latvijas Olimpiskās komitejas 
2022. gada finanšu un saimnieciskās darbības pārskata revīzijas veikšanai. 

Par  Pret  Atturas 

20  0  0 
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Sēdes vadītājs Žoržs Tikmers 
 
 

 

Protokolēja Raitis Keselis 
 


