APSTIPRINĀTS
Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas
2022. gada 5. oktobra sēdē
Lēmums Nr. 6.3. Protokols Nr. 8
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK)
Atlētu komisijas vēlēšanu (Vēlēšanu) nolikums
I nodaļa
Vispārīgie jautājumi
1.
2.
3.
4.
5.

Nolikums nosaka procedūru, kārtību un mehānismu, kā, atbilstoši LOK Statūtiem un LOK Atlētu komisijas darbības
nolikumam, tiek izvirzīti kandidāti un 2022. gada 28. oktobrī Atlētu foruma ietvaros ievēlēta LOK Atlētu komisija
(Komisija) 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
Nolikums pirms Vēlēšanām apstiprināms ar LOK IK sēdes lēmumu.
Vēlēšanu vadību veic LOK Valdes ierosināts un LOK Izpildkomitejas norīkots kompetents LOK darbinieks. Balsu
skaitīšanu veic Vēlēšanu vadītāja norīkoti, Vēlēšanu rezultātos personiski neieinteresēti LOK darbinieki.
Vēlēšanu norises gaitu vispārpieņemtā audio un video formātā ieraksta un rakstveida protokolā fiksē LOK Valdes
norīkoti LOK darbinieki.
Balsošana Vēlēšanās notiek aizklāti, izņemot, ja šajā Nolikumā attiecīgajam balsojumam noteikta cita kārtība.
II nodaļa
LOK Atlētu komisijas sastāvs

6.

7.

8.
9.
10.

Atbilstoši LOK Atlētu komisijas darbības nolikumam, par Komisijas locekļiem var kļūt rīcībspējīgi pilngadīgi Latvijas
Republikas pilsoņi ar labu reputāciju, aktīvie vai sporta gaitas pārtraukušie sportisti, kas ievēlēšanas brīdī starptautiskā
līmenī nodarbojas ar Olimpiskajā programmā iekļautu sporta veidu, vai ir ar to nodarbojušies pēdējo 8 (astoņu) gadu
laikā;
Par Komisijas locekļiem nevar kļūt personas:
7.1. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sodītas par Pasaules Antidopinga kodeksā paredzētu
pārkāpumu un sods nav izciests;
7.2. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu atzītas par vainīgām manipulācijās ar sporta
sacensībām.
Par Komisijas locekli kļūst Starptautiskās Olimpiskās komitejas Atlētu komisijas vai Eiropas Olimpisko komiteju Atlētu
komisijas loceklis no Latvijas, no brīža un uz laiku, kad tas attiecīgajā komisijā ievēlēts. Tādā gadījumā Komisijas locekļu
skaits uz attiecīgo laika posmu palielinās.
Komisijas Vēlēšanas notiek, sasaucot Olimpisko sporta veidu federāciju atlētu sanāksmi – Atlētu forumu, kurā katru
Olimpisko federāciju pārstāv 2 (divi) tās pilnvaroti atlēti – sieviete un vīrietis, kas ievēl LOK Atlētu komisiju 7 (septiņu)
komisijas locekļu sastāvā.
Komisijas sastāvā pēc iespējas ievērojams pārstāvēto ziemas un vasaras sporta veidu un dzimumu līdzsvars.
III nodaļa
Kandidātu izvirzīšana un pārstāvju pieteikšana

11.

12.
13.

14.

Kandidātus ievēlēšanai par Komisijas locekļiem iespējams izvirzīt līdz 2022. gada 20. oktobra darba dienas
noslēgumam, vienā no sekojošiem veidiem:
11.1. iesniedzot Olimpiskās sporta veida federācijas apstiprinātu kandidāta pieteikumu LOK Valdei, nosūtot to uz epasta adresi lok@olimpiade.lv, pie kam iespējams izvirzīt ne vairāk kā 2 (divus), ieteicams – dažāda dzimuma,
kandidātus no vienas Olimpiskās sporta veida federācijas;
11.2. iesniedzot sportista individuālu pieteikumu LOK Atlētu komisijai, nosūtot to uz e-pasta adresi
atletu.komisija@olimpiade.lv.
Visi pieteikumi jāiesniedz kā noteiktas formas elektroniski parakstīti dokumenti un tiem jāpievieno:
12.1. kandidāta dzīvesgājuma apraksts (curriculum vitae – CV);
12.2. kandidāta digitāla portretfotogrāfija (izmērs ne mazāks kā 480px x 600px).
2022. gada 21. oktobrī LOK Valde, sadarbībā ar LOK Atlētu komisiju, apkopos saņemto informāciju, pārbaudīs
pieteikto kandidātu atbilstību šī Nolikuma un citu reglamentējošo tiesību aktu prasībām un publiskos iesniegtos
kandidātu pieteikumus, tai skaitā kandidātu dzīvesgājuma aprakstus un portretfotogrāfijas, šim nolūkam izveidotā LOK
tīmekļa vietnes www.olimpiade.lv sadaļā. Minētā iemesla dēļ kandidātu dzīvesgājuma aprakstā nav iekļaujami
sensitīvi personas dati.
Visi prasībām atbilstošie kandidāti tiks iekļauti vēlēšanām sagatavojamajā balsošanas biļetenā.
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15.

Tāpat līdz 2022. gada 20. oktobra darba dienas noslēgumam Olimpisko sporta veidu federācijām jāiesniedz LOK Valdei
pieteikums, kurā norādīti tie 2 (divi) federācijas pārstāvji – atlēti (sieviete un vīrietis), kas pilnvaroti federāciju pārstāvēt
un balsot LOK Atlētu komisijas vēlēšanās. Pieteikums jāiesniedz kā noteiktas formas elektroniski parakstīts dokuments,
nosūtot to uz e-pasta adresi lok@olimpiade.lv.
IV nodaļa
Vēlēšanas

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Balsošana Vēlēšanās notiek aizklāti balsojot, izmantojot papīra biļetenus.
Balsošanu Vēlēšanās veic Olimpisko federāciju pilnvarotie pārstāvji – 2 (divi) atlēti no katras federācijas.
Veicot balsošanu, balsotājam balsošanas biļetenā ar plusiņu jāatzīmē to, ne vairāk kā 7 (septiņu), kandidātu vārdus un
uzvārdus, kurus balsotājs vēlas ievēlēt par LOK Atlētu komisijas locekļiem.
Nepareizi aizpildīti balsošanas biļeteni, tas ir, arī tādi biļeteni, kuros būs atzīmēti vairāk nekā 7 (septiņi) kandidāti, tiks
atzīti par nederīgiem.
Par LOK Atlētu komisijas locekļiem tiek ievēlēti tie 7 (septiņi) kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu.
Gadījumā, ja par vairākiem kandidātiem nodots vienāds balsu skaits, kā dēļ nav iespējams noteikt 7 (septiņus) ievēlētos
LOK Atlētu komisijas locekļus, un neviens no vienādu balsu skaitu saņēmušajiem kandidātiem savas kandidatūras
neatsauc, atklāti balsojot notiek pārbalsošana starp vienādu balsu skaitu saņēmušajiem kandidātiem.
***
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