LOK Izpildkomitejas sēdes
PROTOKOLS
Rīgā,
2022. gada 19. martā
pulksten 13:00
Latvijas Olimpiskās komitejas telpās
Elizabetes ielā 49 (2. stāvā), Rīgā
Piedalās:

Nr. 3

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.
Izpildkomitejas locekļi Jānis Kols un Māris Mančinskis sēdē nepiedalās,
taču pirms sēdes rakstiski izteikuši atbalstu 4. darba kārtības jautājuma
“Ernst & Young Baltic ziņojums par sporta nozares pārvaldību Latvijā”
ietvaros aplūkotā 1. risinājuma modeļa “Izmaiņas finansēšanas avotos”
tālākai virzībai.

Pieaicinātie:

Agita Ābele, Zintis Ekmanis, Andris Lupiks, Ivars Pauska, Dace Gulbe,
Aija Buša, Edgars Severs, Gundega Kārkliņa, Liene Cakare, Evija
Dreimane

Sēdes vadītājs:

Žoržs Tikmers

Protokolē:

Raitis Keselis
Darba kārtība

1. LOK IK 21.01.2022. sēdes protokols.

Ž.Tikmers

2. Informācija par LOK Valdes darbību.

Ž.Tikmers

Par situāciju Ukrainā un ar to saistītajiem jautājumiem:
- SOK, EOC, LOK un IZM lēmumi;
3.
- Latvijas Olimpisko sporta federāciju lēmumi;
- EYOF Vuokatti 20. – 25.03.2022;
LOK atbalsta koordinēšana (Olimpiskie centri, federācijas).

Ž.Tikmers

4.

Ernst & Young Baltic ziņojums par sporta nozares pārvaldību
Latvijā.
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L.Cakare
Ž.Tikmers

1.

Izteicās: Žoržs Tikmers.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK
Izpildkomitejas 2022. gada 21. janvāra sēdes protokolu un 2022. gada 9. marta sēdes darba
kārtību.
NOLEMJ:
Apstiprināt Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas (IK) 2022. gada 21. janvāra
sēdes protokolu un 2022. gada 9. marta sēdes darba kārtību.
Par
Pret
Atturas
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0
0
2.

Izteicās: Žoržs Tikmers.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers ziņo par LOK Valdes
darbu laika periodā no 2021. gada 21. janvāra, 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 2021. gada 21. janvāra, tai skaitā par
gatavošanos LOK Ģenerālās asamblejas sesijai 2022. gada 25. martā.
Par
Pret
Atturas
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0
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3.

Izteicās: Žoržs Tikmers, Edgars Severs, Einars Fogelis.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK
Izpildkomitejas (IK) locekļus par LOK Valdes, darbinieku un sadarbības partneru veiktajām
darbībām saistībā ar karadarbību Ukrainā, sniedzot detalizētu hronoloģisku ziņojumu,
saskaņā ar sagatavoto prezentācijas materiālu.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks,
Sporta departamenta direktors Edgars Severs ziņo par IZM sākotnējo reakciju, aktuālo
nostāju un plānotajām darbībām, tai skaitā par sagatavotajiem grozījumiem Sporta likumā,
kuru ietvaros paredzēts noteikt aizliegumu Latvijas komandām, sportistiem un sporta
darbiniekiem piedalīties sporta sacensībās, kas norisinās Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas
Republikā (paredzot arī atsevišķus izņēmumus), kā arī noteikt aizliegumu iepriekšminēto
sporta sacensību organizēšanai Latvijā.
Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) prezidents, Starptautiskās Kamaniņu
sporta federācijas (FIL) prezidents, LOK viceprezidents Einars Fogelis sniedz informāciju
par situāciju Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā (SOK) un, jo īpaši, starptautiskajās sporta
federācijās, kas saskaras ar nepieciešamību norobežot Krievijas Federāciju un Baltkrievijas
Republiku no starptautiskās sporta aprites, kā arī par LSFP līdzšinējo darbību un tālākajiem
rīcības virzieniem.
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:
3.1. Pieņemt zināšanai Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta Žorža Tikmera
sniegto informāciju saistībā ar karadarbību Ukrainā, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieka, Sporta departamenta direktora Edgara Severa
ziņojumu par IZM nostāju un plānotajām darbībām, kā arī Latvijas Sporta federāciju
padomes (LSFP) prezidenta, Starptautiskās kamaniņu sporta federācijas (FIL) prezidenta,
LOK viceprezidenta Einara Fogeļa sniegto informāciju par Starptautiskās Olimpiskās
komitejas (SOK), starptautisko sporta federāciju un LSFP nostāju, aktualitātēm un tālākajiem
rīcības virzieniem.
3.2. Atbalstīt LOK Valdes priekšlikumu par palīdzības sniegšanas koordinēšanu,
Lapaspuse Nr.2 no 4

izmantojot Olimpisko centru iespējas, uz laiku šim mērķim piesaistot 1 (vienu) papildus
speciālistu.
Par
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4.
Izteicās: Žoržs Tikmers, Liene Cakare, Gundega Kārkliņa, Ansis Dāle, Edgars
Pukinsks, Pēteris Apinis, Andris Feldmanis, Zintis Ekmanis, Edgars Severs.
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers informē LOK
Izpildkomitejas (IK) locekļus par darba kārtības jautājuma ietvaros aplūkojamā, Ernst &
Young Baltic (E&Y) sagatavotā ziņojuma nepieciešamības pamatojumu un sniedz ieskatu
ziņojuma tapšanas gaitā.
E&Y pārstāves Liene Cakare un Gundega Kārkliņa ziņo par veikto pētījumu un sagatavoto
ziņojumu attiecībā uz iespējamo strukturālo un funkcionālo izmaiņu risinājumu sporta
nozares nevalstiskā sektora pārvaldības jomā, identificējot ar šādiem iespējamiem
risinājumiem saistītos riskus un potenciālos ieguvumus, saskaņā ar sagatavoto prezentācijas
materiālu.
LOK IK locekļi un pieaicinātie diskutē par sniegto ziņojumu un tajā aplūkotajiem
strukturālo un funkcionālo izmaiņu risinājumiem.
LOK IK loceklis Ansis Dāle lūdz informēt par pētījumā aplūkoto ārvalstu pieredzes
apjomu. E&Y pārstāves dara zināmas valstis, kuru sporta pārvaldības modeļi iekļauti un
aplūkoti pētījumā.
LOK IK loceklis Edgars Pukinsks vērš uzmanību uz nepieciešamību precizēt veiktā
pētījuma un sagatavotā ziņojuma mērķi, kā arī tālāko plānoto rīcību. Ž.Tikmers norāda, ka
ziņojums paredzēts aktuālās situācijas iespējamo risinājumu izvērtēšanai.
LOK IK loceklis Pēteris Apinis norāda uz strukturālu izmaiņu nevēlamību sociālu,
politisku un ekonomisku satricinājumu laikā, it īpaši, ņemot vērā, ka šobrīd katrai institūcijai
jābūt spējīgai pilnā mērā un vislabākajā veidā veikt savas funkcijas.
LOK Revīzijas komisijas priekšsēdētājs Andris Feldmanis, pirms veikt jebkādas
praktiskas darbības, lūdz identificēt sporta organizāciju ieguvumus no iespējamajām
strukturālajām un funkcionālajām izmaiņām.
LOK Revīzijas komisijas loceklis Zintis Ekmanis diskutē par izmaiņu nepieciešamības
pamatojumu, vai šāda pamatojuma esamības uztveri.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietnieks,
Sporta departamenta direktors Edgars Severs atgādina LOK IK locekļiem par publiskoto
aicinājumu sporta organizācijām un norāda, ka viena sadarbības partnera princips, kā tas
aplūkots E&Y ziņojumā, būtu attiecināms uz valsts budžeta un tam pielīdzināmo
finansējumu sporta veidu federācijām.
Citu jautājumu, priekšlikumu vai piezīmju darba kārtības jautājuma izskatīšanas gaitā
LOK IK sēdes ietvaros nav. Ž.Tikmers rosina pāriet pie balsojuma.
NOLEMJ:
4.1. Pieņemt zināšanai Ernst & Young Baltic (E&Y) pārstāvju Lienes Cakares un Gundegas
Kārkliņas ziņojumu.
4.2. Uzdot LOK Valdei:
4.2.1. iepazīstināt Izglītības un zinātnes ministri ar E&Y sagatavoto ziņojumu, tajā veikto
risku un ieguvumu analīzi, kā arī secinājumiem attiecībā uz iespējamo strukturālo un
funkcionālo izmaiņu risinājumiem sporta nozares nevalstiskā sektora pārvaldības jomā un
Latvijas Republikas Valsts kontroles (LRVK) ieteikumu ieviešanā;
4.2.2. organizēt darba sanāksmi Olimpisko sporta veidu federācijām ar E&Y pārstāvju
piedalīšanos, pieaicinot LRVK revidentus.
Par
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Sēdes vadītājs

Žoržs Tikmers

Protokolēja

Raitis Keselis
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