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Latvijas Paralimpiskās Vienības 
 

NOLIKUMS 
 

I. Darb ības mērķi 
 
1. Atbalstīt un veicināt Latvijas labāko sportistu gatavošanos vasaras un ziemas 

Paralimpiskajām spēlēm.  

2. Sekmēt piedalīšanos Paralimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, 

tādejādi nodrošinot Latvijas pārstāvniecību visaugstākā līmeņa sacensībās sportā 

cilvēkiem ar invaliditāti. 

3. Informēt sabiedrību ar dažādu mēdiju starpniecību par Latvijas labākajiem 

paralimpisko sporta veidu sportistiem un to sasniegumiem. 

 
II. Latvijas Paralimpisk ās Vienības darbības organizācija. 
 
Latvijas Paralimpiskās Vienības (turpmāk tekstā LPV) darbību koordinē Latvijas 

Paralimpiskā Komiteja (turpmāk - LPK) sadarbojoties ar LPK Valdi un 

izpildkomiteju, un darbojas uz Statūtu pamata. 

 
III. Latvijas Paralimpisk ās Vienības dalībnieku atlase. 
 
1. LPV vienības sastāvā ir iekļaujami individuālo un LV izlases komandas 

paralimpisko sporta veidu sportisti, kuri pārstāv kādu no LPK federāciju 

dalīborganizācijām. 

2. Lai sportists pretendētu iekļūšanai LPV, tam jāizpilda kritēriji, kas norādīti 

Pielikuma Nr.1 tabulā. 

3. Sportistu sasniegtie rezultāti tiek pārskatīti vienu reizi gadā, tas nozīmē, ka 

LPV var tikt iekļauti, jauni sportisti nosakot periodu Vienības sastāvā un izlases 

komandas, kā arī attiecīgi izslēgti sportisti un izlases komandas, kuri neuzrāda 

rezultātus, kas apstiprināti Pielikuma Nr. 1 tabulā – ir regresējuši. Sportistu vārdi, 

uzvārdi tiek apstiprināti attiecīgā pielikumā – Pielikums Nr.2, kas ir šī Nolikuma 

neatņemama sastāvdaļa. 

4. Par sportista iekļaušanu LPV lemj Latvijas Paralimpiskās komitejas Valde 

pamatojoties uz LPK dalīborganizācijas – sporta federācijas iesniegumu. 



5. Iesniegumu, kurā sniegta informācija, par individuāla sportista vai LV izlases 

komandas sportiskajiem sasniegumiem, dalīborganizācijas pārstāvis iesniedz LPK 

personīgi vai dokumentu, kas apstiprināts ar elektroniski derīgu parakstu 

pontes@inbox.lv, vai pa pastu (ierakstītā vēstulē), Stabu ielā 60, Rīgā, LV-1011.  

6. LPV treneru, fizioterapeitu, masieru un cita apkalpojoša personāla sastāvs tiek 

noteikts LPK Valdes sēdē, kad tiek apstiprināts LPV sastāvs. Apkalpojošam 

personālam ir jābūt attiecīgai izglītībai un pieredzei. 

 
IV. Latvijas Paralimpisk ās Vienības finansējums 
 
1. LPV tiek piešķirti l īdzekļi no LPK budžeta. 

2. LPV A sastāva sportistiem sacensību laikā un sagatavošanās periodā ir 

tiesības saņemt apkalpojošā personāla metodisko un medicīnisko palīdzību. 

3. Par LPV finansējumu atbild un kontrolē Latvijas Paralimpiskā komiteja. 

4. LPV A sastāva sportisti un viņu treneri saņem darba algu, kuras apmērs tiek 

noteikts LPK Valdes sēdē vienu reizi gadā. 

5. LPV B sastāva sportistiem un viņu treneriem tiek segti izdevumi dalībai 

Eiropas un pasaules čempionātos, par sagatavošanās procesu sacensībām 

atbild sportista pārstāvētā federācija. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Pielikums Nr.1 
 

Latvijas Paralimpiskās Vienības NOLIKUMAM 
 
Latvijas Paralimpiskās Vienības kritēriji individu ālajos paralimpiskajos sporta 
veidos 
 

 Starptautiskas sacensības LPV 
pamatsastāvs 

„A „ 

LPV 
rezerves 

sastāvs „B” 

Piezīmes 

1. Paralimpiskās spēles 
*Nodrošināta vieta LPV 
nākamajā 4 gadu ciklā 

1.- 4. vieta 5.vieta Ja attiecīgajā sacensību 
disciplīnā startē ne mazāk kā 

8 sportisti (fināls). 
2. Pasaules čempionāts 1.-3. vieta 4.vieta Ja attiecīgajā sacensību 

disciplīnā startē ne mazāk kā 
8 sportisti (fināls). 

4. Eiropas čempionāts 1.- 2.vieta 3.vieta Ja attiecīgajā sacensību 
disciplīnā startē ne mazāk kā 

8 sportisti (fināls). 
5. Pasaules junioru 

čempionāts 
1.- 2.vieta 3.-4.vieta Ja attiecīgajā sacensību 

disciplīnā startē ne mazāk kā 
8 sportisti (fināls). 

6. Eiropas junioru čempionāts 1.vieta 2.vieta Ja attiecīgajā sacensību 
disciplīnā startē ne mazāk kā 

8 sportisti (fināls). 
7. Pasaules reitings gada 

beigās (paukošana, 
riteņbraukšana, 

ratiņteniss) 

1.-4.vieta 5. vieta Ja attiecīgajā sacensību 
disciplīnā startē ne mazāk kā 

8 sportisti (fināls). 

8. Izpildīts LPK uzstādītais 
normatīvs divās no 

Pasaules loka šaušanas 
federācijas oficiālajām 
sacensībām gada laikā. 

(lokšaušana) 

*590 punkti un 
vairāk 

/vīrieši/ 
 

*570 punkti un 
vairāk 

/sievietes/ 

570 punkti – 
590 punkti 

/vīrieši/ 
 
550 punkti-
570 punkti 
/sievietes/ 

*1 gadu pirms 
Paralimpiskajām spēlēm ir 

Pasaules čempionātā 
jānodrošina iekļūšana pirmā 
16kā individuāli, vai MIX 

komandām 1.-4.vieta. 

 
 
Latvijas Paralimpiskās Vienības kritēriji paralimpiskajos sporta veidos 
komandām 
 

 Starptautiskas sacensības LPV pamatsastāvs 
„A „ 

„B” 

1. Paralimpiskās spēles 
*Nodrošināta vieta LPV nākamajā 4 gadu 

ciklā 

1.-3. vieta 4.-5.vieta 

2. Pasaules čempionāts  
(10-12 komandu konkurence ) 

1.- 3. vieta 4.vieta 

4. Eiropas čempionāts  
*A divīzijā 

1. – 3. vieta 4.vieta 

5. Pasaules junioru čempionāts 1. – 2.vieta 3.vieta 
6. Eiropas junioru čempionāts 1.vieta 2.vieta 

 


