Latvijas Nacionālā sporta padome atbalsta IZM izstrādātos priekšlikumus naudas
balvu piešķiršanā par sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs
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Izglītības un zinātnes ministrija

Ministru prezidents

Arī par sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs, līdzīgi kā par sasniegumiem olimpiskajās spēlēs, naudas balva par izciliem
sasniegumiem sportā jāpiešķir par katru no sasniegumiem – šis Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikums šodien, 2021. gada
15. septembrī, tika atbalstīts Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē.

 Ministru prezidents Krišjānis Kariņš: “Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai un Latvijas Nacionālās sporta padomes locekļiem
par operatīvu rīcību, novēršot līdzšinējo nevienlīdzību attiecībā uz paralimpisko spēļu dalībniekiem! Esmu pārliecināts, ka
minētie priekšlikumi gūs arī pārējo valdības kolēģu atbalstu. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikuma valdība par tiem
lems septembra beigās.”

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece uzsver, ka ministrija šī jautājuma risināšanu uzsāka uzreiz pēc mūsu sportistu
došanās uz paralimpiskajām spēlēm, lai novērstu to nevienlīdzību un atšķirīgo attieksmi, kāda bijusi līdz šim. ”Paldies Latvijas
Nacionālās sporta padomes kolēģiem, kuri atbalstīja ministrijas piedāvātos grozījumus noteikumos, lai arī paralimpieši varētu
saņemt naudas balvas par vairākām izcīnītām medaļām,” saka ministre.
Izstrādājot grozījumus, IZM rosina noteikt, ka jauno kārtību varēs attiecināt arī uz naudas balvu piešķiršanu par sportistu
sasniegumiem 2020. gada Tokijas paralimpiskajās spēlēs (Japāna).
Šobrīd noteikumi paredz, ka par izcīnītajām medaļām individuālajos sporta veidos olimpiskajās spēlēs sportistam, viņa treneriem,
sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem, tai skaitā sporta ārstiem, apkalpojošam personālam un attiecīgajai sporta federācija
naudas balva kalendārā gada laikā var tikt piešķirta tikai par vienu (augstāko) sasniegumu, kā vienīgo izņēmumu paredzot sportistu
sasniegumus olimpiskajās spēlēs, par kurām naudas balva var tikt piešķirta par katru no sasniegumiem. Tāpēc Izglītības un
zinātnes ministrija sagatavojusi grozījumu noteikumos, lai arī par sasniegumiem paralimpiskajās spēlēs, līdzīgi kā par
sasniegumiem olimpiskajās spēlēs, naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā var tikt piešķirta par katru no sasniegumiem.
2020. gada Tokijas paralimpiskajās spēlēs (norisinājās 2021. gadā) izcilu sniegumu uzrādīja Latvijas sportisti Diāna Dadzīte un
Rihards Snikus, kuri izcīnīja divas paralimpiskās medaļas – Diāna Dadzīte izcīnīja otro vietu diska mešanā un trešo vietu
šķēpmešanā, savukārt Rihards Snikus – otro vietu paralimpiskajā iejādē un otro vietu brīvā stila disciplīnā. Turklāt jāuzsver, ka
situācija, kad viens sportists paralimpiskajās spēlēs izcīna vairākas medaļas, ir jau otrās spēles pēc kārtas - 2016. gada
Paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro (Brazīlija) Diāna Dadzīte izcīnīja pirmo vietu šķēpa mešanā un trešo vietu diska mešanā.
Paralimpiskās spēles ir četrgades nozīmīgākās sacensības cilvēkiem ar invaliditāti, kurās 2021. gadā piedalījās vairāk kā 4400
sportistu no 161 valsts un tika izcīnīti 539 medaļu komplekti 22 sporta veidos. Līdzīgi kā olimpiskajās spēlēs, arī paraolimpiskajās
spēlēs ir ļoti liels pārstāvēto valstu skaits, kā arī plaša starptautiskā un nacionāla līmeņa rezonanse, arī liela Latvijas sabiedrības
daļa seko līdzi sportistu startiem paraolimpiskajās spēlēs ar TV translāciju un digitālo platformu starpniecību. Tāpat atzīmējama
paralimpiešu sasniegumu pozitīvā ietekme uz cilvēkus ar invaliditāti iesaisti pielāgotās fiziskās parasporta aktivitātēs.
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