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APSTIPRINĀTS 
Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 

2022. gada 5. oktobra sēdē 
Lēmums Nr. 6.3. Protokols Nr. 8 

 
Latvijas Olimpiskās komitejas Atlētu komisijas darbības nolikums 

 
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) Atlētu komisija 

(turpmāk tekstā – Komisija). 
 
2. Komisija tiek izveidota sekojošā veidā: 

2.1. Ik pēc 4 (četriem) gadiem, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc kārtējo ziemas Olimpisko spēļu noslēguma, 
tiek sasaukta Olimpisko sporta veidu federāciju atlētu sanāksme, kurā katru Olimpisko federāciju pārstāv 2 
(divi) tās pilnvaroti atlēti – sieviete un vīrietis, kas ievēl LOK Atlētu komisiju 7 (septiņu) komisijas locekļu 
sastāvā. LOK Atlētu komisijas sastāvā pēc iespējas ievērojams pārstāvēto ziemas un vasaras sporta veidu un 
dzimumu līdzsvars. 

2.2. 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; 

2.3. Par Komisijas locekļiem nevar kļūt personas:  
2.3.1. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sodītas par Pasaules Antidopinga kodeksā 

paredzētu pārkāpumu un sods nav izciests;  
2.3.2. kas ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu atzītas par vainīgām manipulācijās ar sporta 

sacensībām.  
2.4. 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. 

2.5. Komisijas darbu vada Komisijas locekļu no sava vidus ievēlēts Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas 
priekšsēdētājam var būt vietnieks, kas pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā. 

2.6. Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un saimnieciskās darbības 
nolikums attiecināms uz Komisijas sastāvu, tās darbību un sēžu sasaukšanu, ņemot vērā šajā nolikumā atrunātos 
speciālos nosacījumus. 
 

3. Komisijas misija ir sportistu pārstāvēšana, paužot un aizstāvot to kolektīvo viedokli LOK. 
 
4. Komisijas kompetencē ir: 

4.1. ar sportistiem saistītu jautājumu izskatīšana un attiecīgu atzinumu sniegšana LOK institūcijām un 
amatpersonām; 

4.2. aktīva iesaistīšanās projektos un iniciatīvās, kas aizstāv un atbalsta “tīros” atlētus kā sacensību ietvaros, tā ārpus 
tām; 

4.3. sportistu tiesību un interešu pārstāvēšana un attiecīgu ieteikumu sniegšana, tai skaitā attiecībā uz Starptautiskās 
Sporta arbitrāžas padomes (International Council of Arbitration for Sport) locekļu iecelšanu; 

4.4. kontaktu uzturēšana ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Eiropas Olimpisko komiteju Atlētu komisijām. 
 
5. Komisijai ir šādas tiesības: 

5.1. Savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus un ieteikumus LOK institūcijām un amatpersonām, pie kam 
Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs un tie kalpo par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LOK Valdē 
vai Izpildkomitejā, vai kā informatīvais materiāls tālākai darbībai, ja tā nolemj Komisija. 
 

6. Komisijas pārstāvība citās LOK institūcijās: 
6.1. Ar biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” izpildinstitūcijas apstiprinātu Komisijas lēmumu par LOK locekļiem 

ieceļami 2 (divi) Komisijas locekļi – aktīvie vai sporta gaitas pārtraukušie sportisti, kas piedalījušies Olimpiskajās 
spēlēs, un kas var tikt tādā pat kārtā atsaukti vai mainīti; sporta gaitas pārtraukušie sportisti šī punkta nosacījumu 
ietvaros var būt par LOK locekļiem līdz, vēlākais, 3 (trešās) Olimpiādes noslēgumam (ne vairāk kā 12 gadi) pēc 
šo sportistu pēdējās dalības Olimpiskajās spēlēs un tiek uzskatīti par atsauktiem, ja nav tikuši nomainīti līdz 
minētā termiņa notecējumam. 

6.2. Komisijas priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku kļūst par LOK IK locekli. 
 
7. Komisijas sanākšanas periodiskums, kā arī sasaukšanas un norises kārtība 

7.1. Komisijas darba norisi, tai skaitā Olimpisko sporta veidu federāciju atlētu sanāksmi, organizatoriski un tehniski 
nodrošina biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” sekretariāts. 
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7.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas un notiek saskaņā ar LOK institūciju organizatoriskās, administratīvās, 
finansiālās un saimnieciskās darbības nolikumu, taču ne retāk kā reizi gadā. 

7.3. Komisijas lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo balsu vairākumu, bet vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir 
komisijas priekšsēdētāja balss. 

 
8. Šo nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LOK Izpildkomiteja. Nolikums un tā izmaiņas stājas spēkā to 

pieņemšanas dienā. 
*** 

 
Saskaņots   
Komisijas priekšsēdētājs:   

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
   

Biedrības „Latvijas Olimpiešu klubs” 
valdes priekšsēdētājs: 

  

 (paraksts) (vārds, uzvārds) 
 


