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IEVADS 

     Latvijas Olimpiskā akadēmija (LOA) dibināta 1989. gada 21. martā un tā darbojās 

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) aktivitāšu ietvaros un tās virsvadībā līdz 2003. gadam. 

Šajā laikā veikts ievērojams darbs Olimpiskās izpētes un Olimpiskās izglītošanas jomā. 

     Palielinoties darba apjomam, finansējumam un atbildības pakāpei, LOA darbība de facto 

un de iure LOK apakšstruktūras statusā varēja kļūt par iemeslu, kas traucētu LOA attīstīties 

nepieciešamajos apjomos un līmenī. Tādēļ LOA biedri-dibinātāji – LOK un Latvijas Sporta 

pedagoģijas akadēmija 2003. gada 10. janvārī konferencē pārveidoja LOA kā patstāvīgu 

organizāciju.   

1.nodaļa. Biedrības nosaukums 

   Biedrības nosaukums ir “Latvijas Olimpiskā akadēmija” (turpmāk tekstā – Latvijas 

Olimpiskā akadēmija vai LOA), nosaukums angļu valodā – “Latvian Olympic Academy”.  

1.nodaļa. LOA darbības mērķi un uzdevumi 

2.1. LOA darbības mērķi ir:  

2.1.1.Veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību, 

2.1.2. Atbalstīt pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un 

Olimpiskās kustības popularizēšanas jomās.  

2.2.LOA uzdevumi ir:  

2.2.1. Olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana un 

popularizēšana; 

2.2.2. Olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, 

Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) mērķu un darbības metožu izpēte; 

2.2.3.Olimpisko spēļu problēmu jautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) 

izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā;  

2.2.4.Sadarbība ar LOK, LSPA, SOA, Nacionālajām Olimpiskajām akadēmijām, piedaloties 

to pasākumos un programmās, sadarbība ar citiem Olimpiskās kustības dalībniekiem;  

2.2.5.SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana;  

2.2.6.Sporta, zinātnes, kultūras, mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana 

Latvijā un ārpus tās;  

2.2.7.Olimpiskajai kustībai veltītu tēmu izpēte, publikāciju sagatavošana un izdošana;  



2.2.8.Sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru 

veidošanas atbalstīšana;  

2.2.9.Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana; 

2.2.10. Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība.  

  

3.nodaļa. LOA darbības termiņš 

    Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4.nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana 

4.1. LOA var iestāties jebkura rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona vai juridiska persona, 

kuras darbība saistīta ar Olimpisko ideju izpētes un ieviešanas, sporta un Olimpiskās 

izglītošanas jautājumiem un radniecisku pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu un, kas 

atzīst LOA Statūtus, Olimpisko Hartu un vēlas piedalīties LOA mērķu sasniegšanā un 

uzdevumu realizēšanā.  

4.2. Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var tikt uzņemtas par biedru 

kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām.  

4.3. Senāts var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, kuriem ir padomdevēja 

tiesības.  

4.4. Fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlas kļūt par LOA biedru, iesniedzot noteiktas 

formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu 

sarakstu nosaka LOA Valde. 

4.5. Lēmumu par biedra uzņemšanu LOA pieņem Valde. Valdei pieteicēja lūgums ir 

jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā 

pieņemšanas brīža.  

4.6. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt Senātam. Ja arī Senāts noraida 

pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LOA biedru un viņš var iesniegt atkārtotu 

pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.  

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LOA, rakstveidā paziņojot par to Valdei vai 

nepārreģistrējoties pirms ikgadējās LOA konferences. 

4.8. Biedru var izslēgt no LOA ar Senāta lēmumu, ja:  

4.8.1. biedrs atkārtoti nav nomaksājis biedra naudu, ja tāda ir noteikta; 

4.8.2. biedrs nepilda Konferences (kopsapulces) un Senāta lēmumus; 

4.8.3.  biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.8.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos, LOK Statūtos  un 

Olimpiskajā Hartā noteikto, normatīvajiem aktiem vai sporta ētiskajiem un morāles 

principiem. 



4.9. Jautājumu par LOA biedra izslēgšanu Senāts izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot 

izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra 

neierašanās nav šķērslis Senāta lēmuma pieņemšanai. Senāta lēmums par biedra izslēgšanu 

no LOA un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu 

laikā no tā pieņemšanas dienas.   

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi  

5.1.  LOA biedriem ir šādas tiesības:  

5.1.1. piedalīties LOA pārvaldē Statūtos noteiktajā kārtībā, tai skaitā vēlot un tiekot 

ievēlētam LOA vadības institūcijās; 

5.1.2. saņemt informāciju par LOA darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LOA institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;  

5.1.3. piedalīties visos LOA organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LOA 

darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;  

5.1.4. Senāta noteiktajā kārtībā izmantot LOA simboliku un atribūtiku.  

5.2. LOA biedru pienākumi:  

5.2.1. ievērot LOA Statūtus un pildīt biedru Konferences (kopsapulces) un Senāta lēmumus; 

5.2.2. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LOA mērķu sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu; 

5.2.3. apgūt, popularizēt un īstenot dzīvē Olimpiskās kustības principus;  

5.2.4. regulāri maksāt biedra naudu, ja Senāts tādu nosaka.  

6.nodaļa. LOA struktūrvienības  

6.1. Ar LOA biedru Konferences (kopsapulces) lēmumu var tikt izveidotas LOA teritoriālās 

un citas struktūrvienības. 

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LOA 

regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LOA Konference (kopsapulce). 

7.nodaļa. LOA vadības institūcijas 

7.1. LOA biedru Konference (kopsapulce) ir augstākā LOA lēmējinstitūcija, bet to 

starplaikā - Senāts. 

7.2. Konferencē (kopsapulcē) ir tiesīgi piedalīties visi LOA biedri – individuālie biedri un 

juridisko personu pilnvaroti pārstāvji.  

7.3. Kārtējo Konferenci (kopsapulce) sasauc Senāts vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. 

martam.  

7.4. Ik pēc četriem gadiem tiek sasaukta pārskata-vēlēšanu Konference (kopsapulce) LOA 

prezidenta, Senāta, Viceprezidenta (dekāna), Viceprezidentu, Izpilddirektora un 

Revidenta ievēlēšanai.  



7.5. Ārkārtas Konference (kopsapulce) var tikt sasaukta pēc Senāta iniciatīvas, vai, ja to 

rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LOA biedru, norādot sasaukšanas 

iemeslu. 

7.6. Konference (kopsapulce) tiek sasaukta, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu, 

ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš. 

7.7. Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pārreģistrētajiem biedriem. 

7.8. Ja Konference (kopsapulce) nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek 

sasaukta atkārtota Konference (kopsapulce), kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 

7.9. Konferences (kopsapulces) lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalso vairāk kā puse no 

klātesošajiem biedriem. Lēmums par Statūtu grozījumiem, LOA darbības izbeigšanu un 

turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem LOA 

biedriem. 

7.10. Konferenci (kopsapulci) vada Prezidents vai kāds no Viceprezidentiem. 

7.11. .Tikai Konferencei (kopsapulcei) ir tiesības: 

7.11.1. apstiprināt LOA Statūtus un grozījumus tajos;  

7.11.2. ievēlēt Prezidentu, Senātu, Viceprezidentu (dekānu), Viceprezidentus un 

Izpilddirektoru un/vai izteikt tiem neuzticību;  

7.11.3. ievēlēt Goda prezidentu;  

7.11.4. ievēlēt Revidentu un/vai izteikt tam neuzticību;  

7.11.5. lemt par biedru naudas noteikšanu vai nenoteikšanu;  

7.11.6. .apstiprināt LOA gada pārskatus un atskaites, Revidenta ziņojumu;  

7.11.7. izlemt jebkuru jautājumu, kas saistīts ar LOA darbību.  

7.12. LOA Senāts ir LOA augstākā lēmējinstitūcija konferenču (kopsapulču) starplaikā, 

kuru ne mazāk kā 7 cilvēku sastāvā ievēl Konference (kopsapulce) uz četriem gadiem. Par 

Senāta locekli nevar tikt ievēlēts Revidents.  

7.13. Senāta veidošanas kārtība:  

7.13.1. vispirms Konference (kopsapulce) ievēl Prezidentu; 

7.13.2. pēc Prezidenta ievēlēšanas ievēl Senātu; 

7.13.3. no Senāta locekļu vidus ievēl Viceprezidentu (derkānu), Viceprezidentus un 

Izpilddirektoru. 

7.14. Senāts:  

7.14.1.organizē Konferences (kopsapulces) lēmumu izpildi; 



7.14.2. lemj par visiem jautājumiem, izņemot tos, kas ir ekskluzīvā Konferences 

(kopsapulces) kompetencē.; 

7.14.3.pārvalda un rīkojas ar LOA finansu līdzekļiem un mantu atbilstoši Statūtiem un 

Konferences (kopsapulces) lēmumiem; 

7.14.4.vadoties no veicamo darbu apjoma, nosaka darbinieku skaitlisko un personālo 

sastāvu, kā arī darba samaksas principus un apmēru. 

7.15.Senāta sēdes sasauc Prezidents vai Viceprezidents (dekāns) vismaz vienu reizi trijos 

mēnešos.  

7.16.Senāta sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vairāk kā puse Senāta locekļu, pie tam 

jāpiedalās vismaz vienam no Valdes locekļiem.  

7.17. Senāts lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties uz pusēm, 

noteicošā ir Prezidenta balss, bet viņa prombūtnes gadījumā – Viceprezidenta ( dekāna) 

balss.  

7.18. Pienākumus Senāta locekļu starpā sadala Senāts ar savu lēmumu.  

7.19. LOA ikdienas darbu vada un nodrošina izpildinstitūcija - LOA Valde, kas sastāv no 

Prezidenta, Viceprezidenta (dekāna) un Izpilddirektora. LOA valdes locekļi ir tiesīgi 

pārstāvēt LOA katrs atsevišķi.  

7.20. LOA Valdes sēdes var sasaukt un darba kārtības jautājumus noteikt jebkurš Valdes 

loceklis, paziņojot citiem Valdes locekļiem to telefoniski vai rakstiski (atzīstamas arī e-pasta 

vai faksimila vēstules); tās var noteikt klātienē vai neklātienē, arī telefonaptaujas veidā, un 

Valdes lēmumi uzskatāmi par pieņemtiem, ja „par” nobalsojuši vismaz divi Valdes locekļi. 

LOA Valdes lēmumi tiek noformēti protokola veidā, norādot katra Valdes locekļa 

balsojumu.  

7.21. LOA Goda prezidentam ir tiesības piedalīties LOA Konferencē, Valdes un Senāta 

sēdēs ar padomdevēja tiesībām.  

7.22. LOA Valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkuršs LOA biedrs. 

8.nodaļa. Revidents 

8.1. LOA finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl 

Konference (kopsapulce) uz četriem gadiem (Paraugstatūtos - uz vienu gadu). 

8.2. Revidents nevar būt LOA Senāta loceklis. 

8.3. Revidents: 

8.3.1. veic LOA mantas un finanšu līdzekļu revīziju;  

8.3.2. dod atzinumu par LOA budžetu un gada pārskatu; 

8.3.3. izvērtē  LOA grāmatvedības un lietvedības darbu; 

8.3.4.sniedz ieteikumus par LOA finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 

8.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā. 



8.5. Revīzijas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, kuru ar balsu vairākumu 

ievēl komisijas pirmajā sēdē. 

8.6. Konference (kopsapulce) apstiprina LOA gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma 

saņemšanas.  

9.nodaļa. Citi noteikumi  

9.1. LOA ir savs karogs un emblēma, ko apstiprina LOA Senāts. 

9.2. LOA simbolikas un atribūtikas ražošanas, tiražēšanas, izmantošanas un realizēšanas 

tiesības pieder tikai LOA.   

 

LOA Statūti jaunā redakcijā ar labojumiem un papildinājumiem apstiprināti LOA konferencē 

Rīgā, 2010. gada 9 aprīlī.  

  

Biedru pilnvarotie pārstāvji: ______________________ Vārds, Uzvārds 

                                             ______________________ Vārds, Uzvārds 

           ____________________ Vārds, Uzvārds 

                     

 


