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Labdien!
Atsaucoties uz 2022. gada 4. marta e-vēstuli par LOK ĢA un nepieciešamību sniegt LOK ĢA rakstisku pārskatu par
iepriekšējā kalendārā gada ietvaros, nosūtu īsu pārskatu par darbību 2021. gadā un pašlaik:
1. LOK IK sēdes - regulāra dalība un lēmumu pieņemšana LOK IK sēdēs;
2. LOK apakškomisija - Sociālo projektu, izglītības, zinātnes, veselības, tautas sporta, sportistu sociālo garantiju un
duālās karjeras
apakškomisijas ietvaros (vadītājs P.Apinis)
2.1. sadarbībā ar LSPA noorganizēts seminārs Latvijas sporta speciālistiem "Sports un veselība pārmaiņu laikā"
(LSPA, 29.04.2021.)
Programma:
Semināra atklāšana - LSPA rektors Juris Grants
Sports un Covid-19. LOK IK Dr. Pēteris Apinis
Sports un psihiskā veselība. Prof. Māris Taube
Sports un sieviešu veselība. Dr. Dace Matule
Sports un uztura zinātne. Uztura speciālists Jānis Leitis
2.2. sadarbībā ar LSPA, LOK līdzdalība starptautiskās konferencēs atklāšanā "14TH CONFERENCE OF BALTIC
SOCIETY OF SPORT SCIENCES “SPORTS SCIENCE AND HEALTH AT A TIME OF CHANGE” (Ž.Tikmers,
R.Vējonis, J.Grants, LSPA, 29.04.2021.),
2.3. Izveidota "Atvērto durvju diena" (1x mēnesī) LSPA sporta zinātnes centrā, lai iepazīstinātu sporta veida trenerus
un sportistus ar iespēju izmantot centra/laboratorijas pakalpojumus funkcinālās, tehniskās, psiholoģiskās utt.
testēšanas iespējām un iespēju saņēmt konsultācijas no speciālistiem darbā ar audzēkņiem (koordinatore - LSPA
vadošā pētniece Anna Zuša),
2.4. šobrīd sadarbībā ar LSPA strādājam pie jauna semināra Latvijas sporta speciālistiem (LOK - 100), kas
norisināsies LSPA 2022. gada 22.aprīlī.
3. Darbība LOK darba grupā sadarbībai ar diasporu sporta jomā (izveidota 2021.gada 28.aprīlī). Darba grupas
vadītāja A.Štrausa vadībā notikušas vairākas sanāksmes, pārrunāta darbības programma. Kā lektoru esam
piesaistījuši Dīseldorfas Sporta koledžas (Vācija) speciālistu Pēteri Priedīti, kurš piedalījās LSPA Starptauriskās
konferences plenārsēdē ar ziņojumu (31.01.2022.). P.Priedīti esam uzaicinājuši piedalīsies seminārā Latvijas sporta
speciālistiem LOK - 100 (22.04.2022.). Šobrīd strādājam, lai tuvākā laikā tiktos ar diasporas latviešiem Anglijā un
pārrunātu sadarbību sporta jomā.
4. Darbība “Trīs zvaigžņu balva 2021 sportā" žurijas komisijā.
5. Darbība kā LOV Dalībnieku sapulces biedram un LOV Konsultatīvās padomes biedram.
Cieņā
Prof. Juris GRANTS
Rektors
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Tālr.: +371 67543412
E-pasts: Juris.Grants@lspa.lv
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija.
www.lspa.lv | Instagram | Facebook | Twitter

Prof. Juris GRANTS
Rector
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Labdien!
Lūdzu vakardienas nosūtīto pārskatu papildināt ar 6. punktu.
6. LSPA 13. Starptautiskā doktorantu un maģistrantu zinātniskā konference “Sportam būt!”
sadarbībā ar LOK.
LSPA jauno pētnieku - doktorantu un maģistrantu ikgadējā zinātniskā konference iesākās ar
plenārsēdi, kurā rektors, profesors, LOK IK loceklis Juris Grants akcentēja 2021.gada nozīmību LSPA
vēsturē, jo šajā gadā LSPA svin savas darbības simtgadi. Latvijas Olimpiskās komitejas
ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks iepazīstināja ar Latvijas Olimpiskās delegācijas gatavošanos
Olimpiādes spēlēm Tokijā, bet Latvijas Futbola federācijas ģenerālsekretārs un LOK IK loceklis Edgars
Pukinsks informēja par pētījumu par futbola ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Konferencē tika
prezentēti 47 pētījumi par sporta jomā aktuālām tēmām un darbs norisinājās 4 sekcijās.
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LOK Valdei

LVS prezidenta
Arņa Lagzdiņa

Pārskats par LOK IK locekļa amatā paveikto 2021.gadā

1. Līdzdalība LOK Ģenerālās Asamblejas gatavošanā un piedalīšanās
2. LOK Izpildkomitejas dokumentu projektu caurskatīšana un līdzdalība visās
Izpildkomitejas sēdēs
3. LOK Finanšu komitejas dokumentu projektu caurskatīšana un līdzdalība visās
Finanšu komitejas sēdēs
4. Darbs LOK IK izveidotajā darba grupā par LOV kritērijiem 2021.gadam
5. LOV konsultatīvās padomes locekļa pienākumu pildīšana
6. Regulāras tikšanās ar LOK Valdes locekļiem par Vieglatlētikas un LVS darbības
aktuālajiem jautājumiem
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Labdien,
Saskaņā ar LOK Statūtu punktu 8.15, kas nosaka, ka katrs LOK IK loceklis ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms LOK
ĢA kārtējās sesijas atklāšanas sniedz LOK ĢA rakstisku pārskatu par iepriekšējā kalendārā gada ietvaros LOK IK
locekļa amatā paveikto, informēju par sekojošo.
Informēju, ka esmu ņēmis aktīvu dalību LOK IK darbībā, piedaloties jautājumu izskatīšanā un lemšanā par tēmām,
kas ir LOK IK kompetencē. To attiecīgi regulē Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās,
administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības nolikums. Tā punkts 3. paredz, ka tikai Izpildkomitejas
kompetencē ir:
3.1. lemt par LOK stratēģiju, kritērijiem, ieņēmumu – izdevumu tāmes projektiem un/vai tās grozījumiem, kā arī,
neierobežojot LOK Valdes kompetenci, jebkādiem citiem aktuāliem organizatoriskas vai finansiālas dabas
jautājumiem, cita starpā izskatot visus darbam LOK Ģenerālajā asamblejā sagatavotos materiālus;
3.2. lemt par LOK iesaistīšanos biedrību, nodibinājumu vai kapitālsabiedrību dibināšanā, iestāšanos tajās vai
izstāšanos no tām, to likvidāciju, kā arī darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem;
3.3. lemt par budžetā iepriekš neiekļautu darbību, projektu vai pasākumu finansēšanu, kā arī jaunu saistību
uzņemšanos LOK vārdā, izņemot šī Nolikuma punktos 2.9. un 2.10. noteiktajos gadījumos;
3.4. pieņemt zināšanai šī Nolikuma punktā 2.11. noteiktajos gadījumos sniegto informāciju;
3.5. apstiprināt Olimpiskās delegācijas vārdisko sastāvu dalībai Olimpiādes spēlēs un Ziemas Olimpiskajās spēlēs;
3.6. apstiprināt LOK prezidenta un ģenerālsekretāra atalgojumu, kā arī kopējo, LOK darbinieku atalgojumam
izlietojamo, finanšu līdzekļu apmēru;
3.7. apstiprināt LOK komisiju sastāvus, priekšsēdētājus un darbības nolikumus;
3.8. pēc LOK Apbalvojumu komisijas vai LOK Valdes ieteikuma lemt par LOK apbalvojumu piešķiršanu;
3.9. apstiprināt LOK darbības nodrošināšanai nepieciešamos institūciju darbības un citus nolikumus, tai skaitā šo
Nolikumu.
Tāpat iespēju robežās esmu ņēmis dalību LOK juridiskās komisijas sēdēs un LOK IK deleģētajos uzdevumos
attiecībās ar trešajām pusēm.
Ņemot vērā, ka dalība LOK IK un LOK juridiskajā komisijā ir brīvprātīga un balstīta nolikumos paredzētajos principos,
tad tuvāk ar konkrēti izskatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties attiecīgo institūciju
noformētajos sēžu protokolos un LOK pārskatos, kuru pieejamību nodrošina vai var nodrošināt LOK administrācija
atbilstoši paredzētajai procedūrai.
Cieņā,
-Edgars Pukinsks
Sender notified by
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LOK valdei

Latvijas Jātnieku federācijas prezidenta Agra Blaua pārskats par LOK IK locekļa amatā darbu
2021.gadā.
1. Dalība LOK IK sēdēs, izvērtējot un izskatot dokumentu projektus un piedalīšanās dažādu
lēmumu pieņemšānā.
2. Piedalīšanās LOK Ģenerālās Asamblejas darbā.
3. Dalība LOK Juridiskās komisijas sēdēs, pildot komisijas priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.
Piedalīšanās komisijas dažādu lēmumu, nolikumu un citu dokumentu izstrādē un to pieņemšanā.
4. Piedalīšanās LOK organizētajās sēdēs, kurās izskatīti jautājumi par sporta aktuālitātēm, sporta
attīstības virzieniem un citiem jautājumiem.

Cieņā,
Agris Blaus

