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Eiropas Padome
• dibināta 1949
• Strasbūrā (Francija)
• Starpvaldību organizācija ar 47 dalībvalstīm (ES ir 28 valstis)
• Pamatvērtības :

– Demokrātija
– Cilvēktiesības
– Likumība



Sports Eiropas Padomē

No 1970.gada – sports regulāri dienas kārtībā, piem. 1980.gada rekomendācija 
par sportu televīzijā

5 pamatdokumenti
- Eiropas Sporta Harta 1992
- Sporta Ētikas kodekss 1992
- Konvencija pret vardarbību sportā 1985
- Antidopinga konvencija 1989
- Konvencija pret rezultātu manipulēšanu sportā 2014



Antidopings Eiropas Padomē

• Regulāras Konvencijas 
sanāksmes un Eiropas 
viedokļi par 

- juridiskiem
- zinātniskiem
- profilakses un 

izglītības jautājumiem, 
t.sk par masu mediju 
lomu  



Antidopings masu saziņas 
līdzekļos



Dopingam ir visas lieliska sižeta 
pazīmes

• Melīgi sportisti
• Krituši varoņi
• Korumpēti ārsti
• Slinki funkcionāri 
• Kriminālo elementu līdzdarbība
• Bezprincipu sponsori
• Bezspēcīgi dopinga kontrolieri



Sports un mediji

• Sports ir atkarīgs no medijiem, jo tie 
nodrošina sporta ienākumus

• Medijiem vajag rezultātus, sacensības un 
augstas klases sportistus

• Sporta politikas un tautas sporta 
jautājumiem tiek pievērsta minimāla 
uzmanība



• Pagājušā gada sensācija – Armstronga lieta tika atspoguļota visas 
pasaules medijos

• Google Armstrong doping case - 759,000

• Nesen paziņots, ka lieta tiks skatīta līdz pat 2016.gadam

• Ko tas nozīmē sporta imidžam?

Sports un mediji



• Sportam vajag varoņus 
• Skatītāji un mediji grib, lai sporta 

pasākumi būtu aizraujoši
• Nepietiekama informācija par realitāti 

cīņā pret dopingu
• Žurnālisti īpaši necenšas meklēt šo 

informāciju

Sports un mediji



Mediju pārmetumi

• Cīņa pret dopingu? Jūs jokojat !
• Dopings – pietiek liekuļot
• Omerta! 
• Dopinga kontroļu skaits ir smieklīgs
• Likumdošanas prasības netiek 

īstenotas. Tās paliek uz papīra



Medijiem ir taisnība

• Nav metožu visu aizliegto vielu 
pierādīšanai

• Pastāv vielas, kas apgrūtina 
analītiskos procesus

• Nav finansu līdzekļu efektīvai 
kontroles programmai



Kāpēc kontroles nav 
efektīvas?

• Neliels kontroļu skaits 
• Viegli pieejamas dopinga vielas, īpaši 

internetā
• Kriminālo struktūru iesaistīšanās biznesā
• Noteikumu ievērošana nenotiek visur vienādi



Kāpēc kontroles nav efektīvas?

• Pastāv nenormāla atšķirība starp antidopinga 
budžetiem un naudas balvām

• No antidopinga organizācijām tiek gaidīti 
brīnumi, neskatoties uz minimāliem līdzekļiem

• Sponsori izliekas neko neredzam, jo viņi gūst 
pelņu no dopinga lietotāju panākumiem

• Aiz katra dopinga lietotāja ir ārsts



Atļaujiet lietot dopingu, jo 

• Sportisti vienmēr mēģinās krāpties
• Būs mazāk veselības kaitējumu
• Katrs var bendēt sevi, kā vien vēlas
• Neviens nekontrolē aktierus, mūziķus u.d.c. 

profesijas 
• Dopinga lietotājs apdraud tikai sevi



Bet varbūt tomēr - nē 
• Vai vecāki sūtīs bērnus sportot?
• Kurš grib būt eksperimenta upuris?
• Vai monstru spēlēm ar nāvi tiešraidē būs tikpat 

skatītāju kā sportam šobrīd?
• Vai pastāvēs PC un OS, jo cīnīsies farmfirmas

nevis valstis? 
• Vai tiešām visi sponsori ir vienaldzīgi par 

sportistu likteni?
• Vai Latvija varēs atļauties pasaules līmeņa 

dopinga programmas cenas?
• Vai tās nebūs sporta beigas?



Veselība un sporta ētika – ne tikai lozungs

• Eiropas Padome – 52 valstis
• UNESCO – 176 valstis
• WADA – 193 valstis, 130 starptautiskas 

sporta organizācijas (no SOK līdz 
International e-Sport Federation)



Nākotnes risinājumi
• Antidopinga organizācijām 

– Sportistu bioloģiskā pase
– Aizliegta sadarbība ar aizdomīgām personām
– Informācijas apmaina ar policiju un muitu 

• izglītības sistēmai - antidopings skolā, 
• sporta organizācijām - treneru izglītība un ikdienas darbs 
• profesionālām PR kampaņām

– komiksi bērniem, 
– video pusaudžiem, 
– grāmatas pieaugušajiem, 
– visiem – interaktīvas programmas, kas formē viedokli

• utt



Mediju loma nākotnē

• Arī medijiem jāizvēlas, kādu 
sportu viņi labprātāk 
atspoguļotu – dopingu vai tīru 
sportu



• Aicinu medijus sekot tīra sporta 
piekritējiem 

• Dopings ir noziegums
• Nevienam nepatīk noziedznieki
• Es nelasīšu, neskatīšos, neklausīšos 

un nepirkšu to, kas man nepatīk
• Un es neesmu viena 

Mediju loma nākotnē



Cerība ir 
• Xenon
• Sochi Olympics 2014
• Mediju ziņas bija par pamatu ārkārtas 

izmaiņām dopinga sarakstā

Post scriptum


