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LOK birojs 02.03.2022.

Tiešsaistes tikšanās ar Lietuvas un Igaunijas Olimpisko komiteju vadību

24.02.
plkst.16:16
Latvijas Olimpiskā komiteja nosoda Krievijas
Federācijas īstenoto militāro agresiju pret
Ukrainu, tās neatkarību un teritoriālo
nedalāmību.
Aicinām Latvijas sportistus un komandas
nepiedalīties sporta pasākumos Krievijas
Federācijā, ierobežot kontaktus ar šīs valsts
sporta organizācijām, izvērtēt sava sporta
veida sportistu un komandu drošību un to
atrašanās vietu militārā saspīlējuma apstākļos.

plkst.16:57
Kopējā videokonferencē 3 Baltijas valstu NOK
prezidenti, apspriežot un nosodot Krievijas
militāro agresiju Ukrainā, apliecina, ka Baltijas
NOK ir vienotas Olimpiskajā ģimenē un ir
gatavas sniegt nepieciešamo atbalstu
Ukrainas Olimpiskajai komitejai, tās
sportistiem un personālam.

SOK aicinājums pārcelt vai atcelt sporta pasākumus Krievijā un Baltkrievijā

25.02.
plkst.17:54
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK)
izpildkomiteja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā
aicina starptautiskās sporta veidu federācijas
"pārcelt vai atcelt savus šobrīd plānotos sporta
pasākumus Krievijā vai Baltkrievijā".

Saņemta 4.maija Deklarācijas kluba vēstule

26.02.
plkst.17:40
EOC novērtē Baltijas valstu pausto solidaritāti
ar Ukrainas Olimpisko komiteju. LOK
prezidentam paredzēta tiešsaistes tikšanās ar
EOC vadību, lai apspriestu tālāko iespējamo
Eiropas NOK rīcību, paužot atbalstu Ukrainai.

plkst.19:30
LOK prezidents sazinājies ar 4.maija Deklarācijas kluba prezidenti Veltu
Čebotarenoku, un puses vienojušās par tālākiem nākamajiem soļiem:
1. Tiešsaistes tikšanās ar Eiropas Olimpisko komiteju prezidentu Spyros Capralos, lai
apspriestu tālāko iespējamo Eiropas Nacionālo olimpisko komiteju rīcību, paužot
atbalstu Ukrainai, kā arī kluba izteikto iniciatīvu. Paredzēts darīt zināmu, ka LOK
atbalsta Norvēģijas Olimpiskās komitejas un citu Norvēģijas sporta
organizāciju ierosinājumu - aizliegt sportistiem no Krievijas un Baltkrievijas
piedalīties starptautiskās sacensībās, kā arī aicināt atstādināt no amata
starptautiskajās sporta veidu federācijās abu valstu amatpersonas.
2. LOK aicinās EOC organizēt visu Eiropas Olimpisko komiteju tiešsaistes tikšanos,
kurā tiktu noformulēta kopīgā Eiropas NOKu nostāja attiecībā uz Krievijas
Federācijas militāro agresiju Ukrainā un sekām sporta dzīvē. Tas dotu mandātu EOC
rosināt Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai konkrētu rīcību attiecībā uz Krievijas
iesaisti un dalību pasaules sporta pasākumos un sporta veidu federācijās.

SOK aicinājums neatļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās
Tiešsaistes tikšanās ar EOC prezidentu S.Capralos

28.02.
plkst.16:04 (SOK) plkst.16:19 (LOK)
SOK aicina neļaut Krievijas un Baltkrievijas
sportistu un amatpersonu dalību
starptautiskajās sacensībās.

plkst.16:57
Sarunas laikā ar EOC prezidentu S.Capralos
LOK prezidents Ž.Tikmers informē, ka,
solidarizējoties ar Ukrainu, rosinās LOK
izpildkomiteja atsaukt Latvijas delegācijas
dalību Eiropas jaunatnes ziemas Olimpiādē
Vuokatti 2022 no 20.-25.martam, ja tajā
piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas sportisti.

SOK aicinājums neatļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību starptautiskās sacensībās
Tiešsaistes tikšanās ar EOC prezidentu S.Capralos

28.02.
plkst.16:04 (SOK) plkst.16:19 (LOK)
SOK aicina neļaut Krievijas un Baltkrievijas
sportistu un amatpersonu dalību
starptautiskajās sacensībās.

plkst.16:57
Sarunas laikā ar EOC prezidentu S.Capralos
LOK prezidents Ž.Tikmers informē, ka,
solidarizējoties ar Ukrainu, rosinās LOK
izpildkomiteja atsaukt Latvijas delegācijas
dalību Eiropas jaunatnes ziemas Olimpiādē
Vuokatti 2022 no 20.-25.martam, ja tajā
piedalīsies Krievijas un Baltkrievijas sportisti.

02.03.

Notikusi tiešsaistes sanāksme ar Olimpiskajiem centriem
Sniegta informācija Saeimas sporta apakškomisijā par
Latvijas Olimpiskās komitejas attieksmi pret Krievijas
agresiju Ukrainā un tās ietekmi sporta nozarē

04.03.

Notikusi tiešsaistes sanāksme ar Latvijas Olimpisko
vienību (LOV) un Olimpisko sporta veidu
federācijām

05.03.

LOK pauda atbalstu Ukrainai, piedaloties gājienā no
Brīvības pieminekļa līdz Ukrainas vēstniecībai.

Ikdienas darba aktualitātes

Konsultācijas ar dažādām sporta organizācijām IOC, EOC, EST un LTU Olimpiskās komitejas, u.c.
Sekojam līdzi oficiālajiem IOC, EOC u.c.
paziņojumiem un reaģējam uz tiem sociālajos
medijos un LOK mājas lapā
Komunikācija ar Olimpisko sporta veidu federāciju
vadību WhatsApp grupā
Komunikācija ar Olimpiskajiem centriem
Papildus speciālista piesaiste Ukrainas atbalsta
koordinēšanai

Paldies!

