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Sēde notiek: Rīgas Dome, Portretu zāle, Rātslaukums – 1, Rīgā.
Sēde sākas: plkst. 12.00
Sēdi vada: LPK prezidente, Ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Daiga Dadzīte
Sēdē piedalās: LPK valde, LPK dalīborganizācijas . LPK Goda biedri. LPK asociētie
biedri. Pieaicinātie.
LPK valde – Prezidente, Ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāja Daiga Dadzīte,
Viceprezidents Aigars Apinis
LPK dalīborganizācijas :
Aldis Šūpulnieks – Latvijas Invalīdu sporta federācija
Aija Kļaviņa – Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija
Māris Liepiņš – Latvija Taekvando federācija
Oskars Gailišs – Latvijas Riteņbraukšanas federācija
Romāns Blumentāls – Latvijas Galda hokeja federācija
Darja Tikhomirova – Latvijas Invalīdu jāšanas federācija
Latvijas Jātnieku federācija
Uldis Ektermanis – Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija
Gints Jonasts – Latvijas Loka šaušanas federācija
Evita Jaunbauere – Latvija Airēšanas federācija
Oļegs Kameņevs – Latvija Stājhokeja federācija
Artis Zentelis – Latvija Kērlinga asociācija
Alvils Brants – Latvijas Bobsleja un Skeletona federācija
Vadims Berežkovs – Latvijas Galda tenisa federācija
Egons Simsons – Latvijas Kamaniņu hokeja federācija
Aigars Miklāvs – Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija
Sporta federāciju pārstāvji, bez balsošanas tiesībām:
Andrejs Filipavičs – LISA viceprezidents
Ričards Simsons – Latvijas Kamaniņu hokeja federācija
Vladislavs Kobka – Latvijas Galda tenisa federācija
Ojārs Briedis – Latvijas Kērlinga asociācija

Pieaicinātie pārstāvji:
Dace Bērziņa – LPK grāmatvede
Gunta Ozoliņa – Latvijas Paralimpiskās Vienības sportista asistente
Liene Apine – “Latvijas Paralimpiskais sporta centrs” Valdes priekšsēdētāja
Līga Muzikante – “Latvijas Paralimpiskais sporta centrs” dibinātāju pārstāve.
LPK darbinieki:
Kaspars Iesaliņš – LPK Izpilddirektors
Anna Krūmiņa – LPK mārketinga un reklāmas speciāliste
Sēdi protokolē: Inese Ulmane – LPK lietvede
Darba kārtība:
•
•
•
•
•
•
•

LPK Prezidentes ziņojums par LPK darbu laika posmā no 2014.–2018. gadam
Ziņojums un lēmumu pieņemšana par projekta “Latvijas Paralimpiskais sporta
centrs” attīstību.
Vēlēšanu komisijas izveide.
Jaunās valdes kandidātu uzrunas.
Debates.
Valdes, Prezidenta, viceprezidenta, Ģenerālsekretāra un revidenta vēlēšanas.
Dažādi.

LPK prezidentes ziņojums par LPK darbu laika posmā no 2014. – 2018.
Sapulci atklāj LPK prezidente Daiga Dadzīte.
Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte komitejā darbojas 9 gadus.
Darbības rezultātā attīstīti jauni paralimpiskie sporta veidi, to pierāda fakts, ka uz Vasaras
Paralimpiskajām spēlēm Riodežaneiro devās rekordliels sportistu skaits.
Prezidēšanas laikā panākta vienošanās par Latvijas Paralimpiskā sporta centra būvniecību
Latvijā. Tāpat arī vadīti vairāki Starptautiski projekti sporta attīstības jautājumos. Veicināta
Paralimpiskās kustības attīstība Latvijā.
Turpmākajos gados jāturpina pašreizējo paralimpisko un pielāgoto sporta veidu attīstība,
jaunu paralimpisko sporta veidu izveide un sportistu piesaiste. Latvijas Paralimpiskā sporta
centra būvniecība.
Ziņojums un lēmumu pieņemšana par projekta “Latvijas Paralimpiskais sporta
centrs” attīstību.
Vārds tiek dots LPK prezidentei Daigai Dadzītei, kas detalizēti skaidro “Latvijas
Paralimpiskais sporta centra” izveides un attīstības gaitu.

Projekts sākās 2016. gadā, kad tika izveidota biedrība “Latvijas Paralimpiskais sporta
centrs”. Ar valdības atbalstu no valsts budžeta 2017. gada novembrī projekta īstenošanai
tika piešķirts finansējums 615 000 eiro apmērā – 20 000 biznesa plāna izstrādei, 50 000
tehniskajam projektam, bet 545 000 eiro zemes iegādei Bišumuižā. Kā jau iepriekš
Izpildkomitejas sēdēs tika informēti federāciju pārstāvji, bija panākta vienošanās ar Amerikā
dzīvojošu latvieti par viņas īpašumā esošās zemes 4,19 ha iegādi Paralimpiskā sporta centra
izveidei. Sarunas par zemes iegādi jau 2016. gada nogalē uzsāka LPK izveidotā biedrība
“Latvijas Paralimpiskais sporta centrs” (turpmāk – LPSC). Tā kā ne LPSC, ne LPK nebija
iespējams vienā maksājumā uzreiz norēķināties ar zemes īpašnieci, tika atrasts kompromiss
– nomaksāt visu summu četru gadu laikā. Par iespēju iegādāties zemi Bišumuižā par 545 000
eiro tika informēts Ministru prezidents, ar kura atbalstu MK no valsts budžeta apropriācijas
kārtībā 2017. gada nogalē piešķīra LPK visu nepieciešamo summu zemes iegādei. LPSC
sarunu ceļā vienojās ar zemes īpašnieci par pirkuma summas samazināšanu. Rezultātā tika
iegādāta zeme, ietaupot nodokļu maksātāju naudu. Tomēr Izglītības un zinātnes ministrija
pēc veiktā darījuma izteica LPK pārmetumus un apvainoja valsts līdzekļu izšķērdēšanā, jo
iegādātā zeme tika reģistrēta nevis uz LPK, bet LPSC vārda. Lai novērstu nepamatotās
aizdomas par negodīgumu un līdzekļu izšķērdēšanu, LPK un LPSC šā gada sākumā izpildīja
IZM izvirzītās prasības. Lai IZM prasības tiktu īstenotas, projekta realizācija aizkavējās uz
pieciem mēnešiem, taču tika veiktas visas formalitātes, lai iegādātā zeme tiktu pārreģistrēta
uz “Latvijas Paralimpiskās komitejas” vārda.
Jau 2017. gada nogalē, lai paātrinātu centra izveidi un atvieglotu sarunas ar Rīgas
pašvaldību, tika nolemts Latvijas Paralimpiskajam sporta centram piešķirt nacionālā
interešu objekta statusu. Šobrīd visi nepieciešamie dokumenti statusa piešķiršanai ir
iesniegti Ministru kabinetā, kur šī jautājuma izlemšana ir atlikta līdz 2018. gada rudenim.
Paralēli tiek meklēti gan ārvalstu, gan vietējie sadarbības partneri, kuri varētu sniegt
finansiālu atbalstu centra izveidei. Aktīvu interesi un gatavību palīdzēt ir paudusi ASV
vēstniecība.
Izpildot IZM pārstāvja Edgara Severa prasības, ir nepieciešams LPK Ģenerālās asamblejas
balsojumus, apliecinot, ka Ģenerālajai asamblejai nav iebildumu pret veikto zemes iegādi
un jau paveikto Latvijas Paralimpiskā sporta centra izveidē.
Balsojums:
Par – 14
Pret – 0
Atturas -2
Daiga Dadzīte aicina balot Ģenerālo asambleju par Sadarbības līguma starp biedrību
“Latvijas Paralimpiskā komiteja” un biedrību “Latvijas Paralimpiskais sporta centrs”
izbeigšanu.
Balsojums:
Par – 14
Pret – 0
Atturas -2
•

Vēlēšanu komisijas izveide.

Tiek izveidota Ģenerālās Asamblejas vēlēšanu komisija.
Komisijas sastāvs:

1. Komisijas priekšsēdētāja – Līga Muzikante
2. Sekretāre –Inese Ulmane
3. Skaitītāja – Dace Bērziņa
Asamblejas balsojums par komisijas sastāvu:
Par – 16
Pret -0
Atturas -0
•

Jaunās valdes kandidātu uzrunas, debates.

Ģenerālās Asamblejas dalīborganizāciju biedri uzdot jautājumus jaunās valdes kandidātiem.
Notiek debates.
•

Valdes, Prezidenta, Ģenerālsekretāra, Viceprezidenta un revidenta
vēlēšanas.

Balstoties uz LPK statūtiem, prezidentu, viceprezidentu, ģenerālsekretāru, revidentu ievēl
uz 4 gadiem.
Balsojums ir atklāts.
Par atklātu balsošanu:
Par – 16
Pret -0
Atturas – 0
Tas nozīmē, ka par katru kandidātu ir jābalso atsevišķi.
Par Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenti Daigu Dadzīti:
Par – 15
Pret – 0
Atturas – 1
Par Latvijas Paralimpiskās komitejas viceprezidentu un valdes locekli Aigaru Apini:
Par – 15
Pret – 0
Atturas – 1
Par Latvijas Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāri Lieni Apini
Par – 15
Pret – 0
Atturas – 1
Par Latvijas Paralimpiskās komitejas revidenti Līgu Muzikanti
Par – 16
Pret -0
Atturas -0
Balsojums noslēdzies.

Nolemj:
Par Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidenti ievēlēta Daiga Dadzīte, par Viceprezidentu
– Aigars Apinis, par Ģenerālsekretāri – Liene Apine, par LPK revidenti – Līga Muzikante.

Sapulci slēdz: plkst. 15.00

LPK Prezidente

/paraksts/

Daiga Dadzīte

Sēdi protokolē:

/paraksts/

Inese Ulmane

