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Paralimpiskā sporta iespējas aug
Aktivitāte:
Latvijā no visiem cilvēkiem ar invaliditāti sporto aptuveni 10%, Eiropā vidēji 15%
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.

Valsts atbalsts (EUR)

333683

2014.g.

Paralimpiskais sports,
Paralimpieši un pielāgotais
sports
Uz doto brīdi, par pamatu ņemot Sporta likumu
un „Sporta politikas pamatnostādnes 2014. –
2020. gadam” - LPK atbild 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.

Paralimpiskais sports,
Paralimpieši un pielāgotais
sports
Paralimpiskais sports – cilvēkiem ar invaliditāti
un fiziskiem traucējumiem (kustību
traucējumi, amputācijas, cerebrālā trieka,
smaga garīga atpalicība un tml. )
Paralimpietis – sportists, kurš piedalījies
Paralimpiskajās vasaras vai ziemas spēlēs.

Paralimpiskais sports,
Paralimpieši un 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

Paralimpiskais sports,
Paralimpieši un 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 jāatrod atsevišķs
finanšu avots, par piemēru ‘’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.-2013.g. Latvijas vārds
nests pasaulē ar 71 starptautisku godalgu
EČ, PČ, Paralimpiskās spēles
1. vieta – 22
2. vieta – 16
3. vieta – 33

Veiksmes stāsts.
2012.gadā – 2016.gadam – RIO Paralimpiskām vasaras spēlēm, noslēgta
sadarbības vienošanās ar banku

Mēs atbalstām un rīkojamies
 LPK sāk jaunu un veiksmīgu pasākumu, 2011.g.
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) Atklāt jaunus talantus profesionālajam sportam
2014.g. Paralimpisko sporta dienu atbalsta Banka CITADELE,
Stendera ziepju fabrika, Skrīveru saldumi:

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
Izveidots LPK Vienības sportistu un treneru
sastāvs
Izveidotas 4 subsidētās darba vietas, no
kuriem, divi darbinieki ir LPK komandas
neatņemama sastāvdaļa.
VNA Projekta ietvaros – 2014.g. maijā
apstiprinātas trīs jaunas darba vietas uz
nākamajiem 2 gadiem.
Piesaistīti 45 brīvprātīgie darbinieki.

LPK pārstāvniecība starptautiskā līmenī
 IPC (Starptautiskās Paralimpiskās komitejas biedrs)
Daiga Dadzīte no 2013.gada novembra – IPC Prezidenta Sr.Philipa
Kreivena ārštata konsultants par sportu cilvēkiem ar invaliditāti
Baltijas un “mazajās” valstīs Eiropā.
 EPC (Eiropas Paralimpiskās komitejas biedrs)
 Daiga Dadzīte – Starptautiskā “Jeļenas Muhinas fonda” Krievijā
dibinātāja un Goda valdes locekle
 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)
 Cieša sadarbība nacionālo Paralimpisko komiteju līmenī ar Čehiju,
Slovākiju, Lietuvu, Ukrainu, Krieviju, Somiju, Gruziju, Armēniju,
Igauniju, Baltkrieviju, Bulgāriju, Ungāriju, Kazahstānu, Lielbritāniju,
Itāliju, Dāniju, Holandi, Vāciju u.c.

LPK KOMANDA
 Prezidente – Daiga Dadzīte
 Viceprezidents – Aigars Apinis
 Ģenerālsekretārs – Andris Ulmanis
 Sekretāre/lietvede – Inese Ulmane
 Grāmatvede un viņas firma SIA “agniic” – Dace
Bērziņa
 Sabiedriskās attiecības un tulks – Zane Skujiņa
 45 brīvprātīgie – sportisti, treneri, medicīnas korpuss,
asistenti, juristi, fotogrāfi u.c.
MĒS ESAM KOMMANDA un MĒS VARAM!

