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Paralimpiskā sporta iespējas
Aktivitāte:
Latvijā no visiem cilvēkiem ar invaliditāti sporto aptuveni 10%, profesionāli - 20 sportisti

Iespējas:
Latvijas Paralimpiskā komiteja apvieno 19 sporta federācijas
10 – cilvēku ar invaliditāti saistītas federācijas 9 – ar paralimpiskā sporta nodaļām
Atbalsts:
167189

2011.g.

283080

340493

2012.g.

2013.g.

333683

2014.g.

Valsts budžeta programmas “Sports” un pašvaldību finansējums, VAS ziedojumi (EUR)

Paralimpiskais sports,
Paralimpieši un pielāgotais sports
Par pamatu ņemot Sporta likumu un „Sporta
politikas pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam” LPK atbildība ir par sportu cilvēkiem ar invaliditāti
Latvijā – Paralimpiskais sports (23 sporta veidi),
Paralimpieši – sportisti, kuri startējuši
Paralimpiskās spēlēs, pielāgotais sports –
neparalimpiskie sporta veidi, sports cilvēkiem ar
garīgu invaliditāti un cilvēkiem, kuriem ir garīga
atpalicība, bet nav invaliditātes, sports cilvēkiem ar
dzirdes traucējumiem.

Pielāgotais sports
*sports cilvēkiem ar garīgu invaliditāti 10% (T20 –
paralimpiskais sports) un cilvēkiem, kuriem ir garīga
atpalicība, un nav invaliditātes 90% (atbildīgā
organizācija LSO) – LPK nostāja ir - šī cilvēku grupa,
kuriem nav invaliditātes, nedrīkst būt iekļauta budžeta
programmās – sports cilvēkiem ar invaliditāti, bet gan
atbildība par šiem sportot gribošiem cilvēkiem ir
jāuzņemas Labklājības ministrijai programmās
sabiedrības sociālā integrācija un Izglītības un
Zinātnes ministrijai – skolu sports, jo lielākā daļa
sportistu ir specializēto internātskolu audzēkņi

Pielāgotais sports
*Sports cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem jeb
nedzirdīgo sports (LNSF) – visā pasaulē šī
kustība ir pilnīgi atsevišķa un nodalīta sporta
organizācija no Paralimpiskā sporta, kas nozīmē
– arī Latvijā šim sportam ir jābūt atsevišķi,
atdalītam no LPK atbildības jomas.
Finanšu avots - ‘’Latvijas sporta federāciju
padome’’, kas finansētu LNSF līdzīgi, kā jeb kuru
citu Latvijā atzīto sporta federāciju, piemērojot
vienādus kritērijus.

Paralimpiskā sporta līmenis – augsts
Sasniegumi:
1990.-2014.g. Latvijas vārds nests pasaulē izcīnot 74 augsta
kaluma godalgas EČ, PČ, Paralimpiskās spēles

1. vieta – 24
2. vieta – 16
3. vieta – 34

Mēs atbalstām un rīkojamies
 2011.g. LPK uzsāk jaunu un veiksmīgu pasākumu,
startējot ar projekta ideju, PARALIMPISKĀ SPORTA
DIENA RĪGAS PILSĒTĀ, projektu konkursā, ko rīkoja
Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments.
 Rezultāts – SACENSĪBAS TIEK IEKĻAUTAS RDIKS
ikgadējā sacensību kalendārā kā nozīmīgas
sacensības Rīgas pilsētai.

Paralimpiskā sporta diena
Mērķis:
1) Iedvesmot cilvēkus ar invaliditāti aktīvākam dzīvesveidam
2) Paralimpiskā sporta kustībā iesaistīt bērnus un jauniešus
3) Atklāt jaunus talantus profesionālajam sportam

157

2011.g.

187

2012.g.

220

350

2013.g.

2014.g.

LPK izaugsme
 2010.gadā LPK sastāvā 9 federācijas
2014.gadā LPK sastāvā 17 federācijas, 2 sadarbības
partneri (LNSF, LSO)
 LPK pārstāv paralimpiskā sporta un pielāgotā intereses
 Latvijas Nacionālā sporta padomē
 Latvijas Invalīdu lietu konsultatīvā padomē
 IZM sporta budžeta komisijā
 LPK – vadošais partneris "Sporta politikas pamatnostādnes
2014.–2020.gadam" izstrādē – sadaļā sports cilvēkiem ar
invaliditāti – paralimpiskais sports, paralimpieši un pielāgotais
sports
 Daiga Dadzīte – Latvijas Olimpiskās komitejas biedrs

Padarītie darbi
 Saglabāti esošie sporta veidi (vieglatlētika,
peldēšana, pauerliftings, džudo, loka šaušana,
ratiņbasketbols, sēdvolejbols) un ieviesti jauni
paralimpiskie sporta veidi (paralimpiskā iejāde,
airēšana, šosejas riteņbraukšana, triatlons,
paukošana, kērlings, galda teniss, ratiņkrēslu
teniss), jauns neparalimpiskais sporta veids
parabobslejs.
 Izveidots LPK Vienības sportistu un treneru sastāvs
 Sadarbība ar banku Citadele (2012.g.-2016.g.)
 Piesaistīti 45 brīvprātīgie darbinieki

LPK - starptautiskā līmenī
 IPC (Starptautiskās Paralimpiskās komitejas biedrs)
 EPC (Eiropas Paralimpiskās komitejas biedrs)
 2014.g. janvāris – 2015.g. jūnijs – ES finansētais
Starptautiskais projekts “NORTH-EAST PARASPORT
EXCHANGE PROJECT” (Vācija, Dānija, Somija, Zviedrija,
Igaunija, Lietuva, Latvija – projekta menedžere Zane
Skujiņa)
 2014.g.-2015.g. ES finansētais projekts – sadarbības starp
Baltijas valstu paralimpiskām komitejām “Baltijas valstu
bērnu un jauniešu paralimpiskā sporta čempionāts”
 Sadarbība nacionālo Paralimpisko komiteju līmenī ar
Lietuvu, Ukrainu, Krieviju, Somiju, Gruziju, Armēniju,
Igauniju, Baltkrieviju, Bulgāriju, Ungāriju, Kazahstānu,
Lielbritāniju, Itāliju, Dāniju, Holandi, Vāciju u.c.

Par Godīgu spēli
Latvijas Paralimpiskā komiteja vienmēr ir
iestājusies par Godīgu spēli, kas mūsu
izpratnē un noteiktajos mērķos asociējās ar
vienlīdzīgu pieeju it visā – pieejamas sporta
būves, skolu un ārpusskolu sports bērniem
un jauniešiem ar invaliditāti, dalība visos
Latvijas valstī rīkotajos masu sporta
pasākumos.

Par Godīgu spēli
Vienādi nosacījumi sportistiem – olimpiešiem
un paralimpiešiem, vienādi nosacījumi
olimpiešu un paralimpiešu treneriem, sporta
ārstiem un apkalpojošam personālam, labāko
sportistu gatavošanās un dalība Olimpiskās
un Paralimpiskās spēlēs, kas visā pasaulē ir
nozīmīgs un vērā ņemams notikums pēc
vienlīdzības principiem, bez diskriminācijas.

Par Godīgu spēli
 pieejamas sporta būves – 80% no visām sporta
būvēm Latvijā nav pieejamas cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Fiziski pieejamās sporta
būves – daļēji nav pieejamas augsto īres maksu
dēļ.
 skolu un ārpusskolu sports bērniem un
jauniešiem ar invaliditāti – skolu sports tikai
internātskolās, ārpusskolu sports – pieejams tikai
bērniem un jauniešiem, kuri dzīvo ģimenēs un
atkarīgs no vecāku “maka biezuma”.

Par Godīgu spēli
dalība visos Latvijas valstī rīkotajos masu
sporta pasākumos vēršot īpašu uzmanību
pasākumiem, kas tiek rīkoti par valsts
budžeta naudu vai līdzfinansējumu – iespēja
tiek dota un daļēji arī tiek izmantota, aktīvākie
dalībnieki – Zemgales un Latgales iedzīvotāji.

Par Godīgu spēli
 Vienādi nosacījumi sportistiem – olimpiešiem un
paralimpiešiem, vienādi nosacījumi olimpiešu un
paralimpiešu treneriem, sporta ārstiem un
apkalpojošam personālam, labāko sportistu
gatavošanās un dalība Olimpiskās un
Paralimpiskās spēlēs – nākotnes vīzija.
• 2012. gadā pēc Londonas Vasaras Olimpiskām
un Paralimpiskām spēlēm ir panākta vienlīdzīga
attieksme – piešķirot finansējumu “Balvas par
izciliem sasniegumiem sportā”.

Par Godīgu spēli
Valsts kopējais finansējums sportam Latvijas
valstī 2014.gadam – apakšprogrammas
“Sporta federācijas un sporta pasākumi”,
“Augstas klases sasniegumu sports”,
“Dotācija komandu sporta spēļu izlašu
nodrošināšanai” = 8`891`194 EUR

Par Godīgu spēli
Valsts budžeta finansējums paralimpiskam un
pielāgotam sportam – 214 162 EUR, kas
sastāda 2.4% no trīs paralimpiskam sportam
saistošām sporta apakšprogrammām.
Finansējums tiek sadalīts starp 19 federācijām,
kas kopā pārstāv 23 sporta veidus, 1365
aktīvos sportistus (individuālos un komandu),
kas ar sportu nodarbojas regulāri, pārstāv
Latvijas valsti starptautiskā arēnā un aptuveni
3000 cilvēkus, kuri piedalās federāciju rīkotajās
sporta aktivitātēs.

Par Godīgu spēli
Finansējuma trūkuma rezultātā
• Latvijā nav paralimpiskās sporta bāzes
• Sportistiem pilnvērtīgi netiek nodrošināts
treniņu process
• Trūkst treneri un sporta speciālisti
• Nevaram iegādāties nepieciešamo inventāru
• Sportistiem tiek liegta dalība starptautiskās
sacensībās
• Tiek iznīcināti komandu sporta veidi

Par Godīgu spēli
Finansējuma trūkuma rezultātā
• Augstas klases sportistiem netiek nodrošināts
pilnvērtīgs treniņu process
• Augstas klases sportistu treneri nesaņem
atalgojumu par ieguldīto darbu – treneri,
fizioterapeiti, masieri, sporta ārsti strādā brīvprātīgi
• Traumu gadījumā netiek nodrošināta pilnvērtīga
medicīniskā rehabilitācija
• Netiek veiktas papildus dopinga analīzes
• Regulāri tiek apdraudēta dalība EČ un PČ

Par Godīgu spēli
Finansējuma trūkuma rezultātā
• Invalīdu sporta federācijas strādā brīvprātīgi, zūd
federāciju vadības un administrācijas kapacitāte.
Organizācijām nav biroju telpu, nevar nodrošināt
web lapas izstrādi un uzturēšanu
• Latvijā nevaram ieviest paralimpiskos ziemas
sporta veidus
• Apdraudēta vadošo sportistu un jaunu sportistu
kvalificēšanās un dalība vasaras paralimpiskajās
spēlēs 2016.gadā RIO

Par Godīgu spēli
Paralimpiskais un pielāgotais sports –
IR VALSTS SOCIĀLĀ ATBILDĪBA!

Paldies par uzmanību!
www.lpkomiteja.lv

