Patvirtinta
LPAK VK sprendimu
2021-12-16 Nr. 5

2021–2024 METŲ
LIETUVOS PARALIMPINIO KOMITETO VEIKLOS
STRATEGIJA

2021 m.
Vilnius
1

Turinys
I. Bendrosios nuostatos.........................................................................................................3
II. Strategijos sąsajos su valstybės sporto politika................................................................3
III. Strategijos vizija ir prioritetai.........................................................................................3
IV. Strategijos tikslai ir uždaviniai.......................................................................................4
V. Veiksmai, užtikrinsiantys LPAK veiklos 2021 – 2024 m. strategijos įgyvendinimą....5

2

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
2021 – 2024 metų Lietuvos paralimpinio komiteto (toliau LPAK) veiklos strategija (toliau – Strategija) yra
ilgalaikė strategija, apimanti Lietuvos Respublikos asmenų su negalia sporto plėtros, jų integracijos į
visuomenės gyvenimą sritis.
Lietuvos paralimpinis komitetas yra savarankiška Lietuvos Respublikos sporto organizacija,
vadovaujanti ir koordinuojanti paralimpinį judėjimą Lietuvoje. LPAK savo veikloje vadovaujasi

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Tarptautinio paralimpinio
komiteto ir Europos paralimpinio komiteto konstitucijomis, paralimpiniais principais, Jungtinių
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir LPAK įstatais, rūpinasi, kad būtų išlaikyta visiška LPAK
autonomija, Lietuvos paralimpinis judėjimas saugomas nuo politinio, ekonominio, religinio ir
kitokio spaudimo.

II. STRATEGIJOS SĄSAJOS SU VALSTYBĖS SPORTO POLITIKA
2021 – 2024 m. Lietuvos paralimpinio komiteto veiklos strategija parengta, remiantis „2021 – 2030
metų sporto plėtros programa“, parengta Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos, 2018 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos sporto įstatymu Nr. XIII-1540, Jungtinių
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos fakultatyviu protokolu, ratifikuotu Lietuvos Respublikos
Seimo 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu Nr. XI-854 (Žin., 2010, Nr. 67-3350), kitais LR teisės aktais.
Konvenciją ratifikavusios valstybės įsipareigoja, kad visos nacionalinės teisės nuostatos, politika
bei programos atitiktų Konvencijoje įtvirtintas asmenų su negalia lygių teisių nuostatas visose
gyvenimo srityse, t. y. užtikrintų švietimo, sporto, užimtumo, transporto, infrastruktūros, aplinkos
prieinamumą, dalyvavimą visuomenėje, asmenų su negalia lygybę prieš įstatymą ir savarankiško
gyvenimo užtikrinimą.
Su sporto plėtra susijęs LR Vyriausybės strateginis tikslas – kelti žmonių, taigi ir asmenų su
negalia, gerovę, stiprinti šeimą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį, didinti aukštos kokybės
užimtumą, užtikrinti sveiką ir saugią gyvenamąją aplinką, siekti tolesnės ekonominės ir socialinės
plėtros, taip pat užtikrinti švietimo, mokslo, nacionalinės kultūros ir sveikatinimo plėtrą.

III. STRATEGIJOS VIZIJA IR PRIORITETAI
Vizija – sportininkai su negalia nediskriminuojami dėl negalios, t. y., visuose lygmenyse jie turi
lygias galimybes kaip ir sveikieji sportininkai (sporto bazių pritaikymas ir prieinamumas,
finansavimas, rentos, stipendijų dydžiai, premijų dydžiai ir t. t).
Prioritetai:
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1. Siekti patekti ir dalyvauti 2022 m. Pekino žiemos paralimpinėse žaidynėse.
2. Siekti patekti ir dalyvauti 2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpinėse žaidynėse.
3. Siekti įtraukti jaunesnio amžiaus asmenis su negalia į sportinį judėjimą, ugdyti naują
sportininkų pamainą.
4. Siekti, kad sporto mokyklose būtų daugiau trenerių, dirbančių su sportininkais su negalia.
5. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą ne tik su IPC ir EPC, bet taip pat ir su kitų šalių
paralimpiniais komitetais.
6. Atstovavimas sportininkams su negalia visose valdžios struktūrose, siekiant palankių
sprendimų rūpimais klausimais.
7. Didinti paralimpinio sporto populiarumą ir žinomumą visuomenėje.
8. Įgyvendinti projektus, didinančius sporto objektų prieinamumą :Lietuvoje.
IV. STRATEGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
LPAK tikslas – koordinuoti paralimpinį judėjimą Lietuvoje, integruoti asmenų su negalia sportą į
bendrąją šalies sporto sistemą, sportininkams su negalia, kaip ir sveikiesiems, sudaryti tokias pat
treniruočių bei varžybų sąlygas ir galimybes siekti sportinių rezultatų.
LPAK ilgalaikis tikslas – atstovauti Lietuvą visose 22 paralimpinių žaidynių sporto šakose.

9. Organizacijos pagrindiniai tikslai:
a. Siekti dalyvauti 2022 m. Pekino žiemos ir 2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpinėse
žaidynėse.
b. Siekti padidinti atstovaujamų sporto šakų skaičių 2024 m. Paryžiaus vasaros
paralimpinėse žaidynėse.
c. Siekti padidinti sportininkų su negalia skaičių 2024 m. Paryžiaus vasaros
paralimpinėse žaidynėse.
d. Ilgalaikės komunikacijos strategijos pagrindu, didinti paralimpinio sporto žinomumą,
populiarinti jį.
10. Organizacijos uždaviniai:
a. Vykdyti patvirtintą LPAK veiklos programą;
b. Plėtoti, remti, puoselėti paralimpinį judėjimą Lietuvoje, atstovauti Lietuvos
paralimpiniams interesams tarptautiniame paralimpiniame judėjime;
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c. Rūpintis sportininkų rengimu, atranka ir dalyvavimu paralimpinėse žaidynėse,
Europos ir pasaulio čempionatuose, bei kituose svarbiausiuose pasaulio sporto
renginiuose;
d. Siekti, kad vasaros ir žiemos paralimpinėse žaidynėse dalyvautų daugiau sunkesnės
negalios sportininkų, skatinti sportininkes su negalia bei jaunimą aktyviau dalyvauti
paralimpiniame judėjime, šalinti iš paralimpinio judėjimo tai, kas prieštarauja
paralimpiniams idealams ir principams;
e. Bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir kitomis organizacijomis,
bendradarbiavimą grįsti nepriklausomais tarpusavio santykiais ir gera valia;
f. Rūpintis, kad būtų išlaikyta visiška LPAK autonomija, saugoti Lietuvos paralimpinį
judėjimą nuo politinio, ekonominio, religinio ir kitokio spaudimo.

V. VEIKSMAI, UŽTIKRINSIANTYS LPAK VEIKLOS 2021 – 2024 M.
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMĄ

9. Užtikrinti tinkamą Lietuvos paralimpinės rinktinės pasiruošimą ir dalyvavimą vasaros ir
žiemos paralimpinėse žaidynėse.
10. Siekti, kad paralimpinių žaidynių kandidatai pasiruošti žaidynėms gautų tokį patį
finansavimą iš valstybės biudžeto kaip ir sveikieji sportininkai. Pritraukti ir pasitelkti
privačius rėmėjus, kad iš dalies būtų finansuojamas jaunų sportininkų, galimų kandidatų į
paralimpinę rinktinę, jų trenerių darbas priklausomai nuo pasiektų rezultatų.
11. Parengti bei patvirtinti sportininkų atrankos į Europos ir pasaulio čempionatus, paralimpines
žaidynes kriterijus.
12. Parengti sportininkų su negalia rinktines Europos ir pasaulio čempionatams, kitiems
svarbiausiems sporto renginiams, kuriuos vykdo tarptautinis ir Europos paralimpiniai
komitetai.
13. Kiekvienais metais tvirtinti Lietuvos paralimpinio komiteto įvairių sporto šakų rinktines.
14. Skatinti jaunimo, moterų ir sunkios negalios sportininkų įsitraukimą į paralimpinį judėjimą.
15. Siekti, kad miestų sporto mokyklose daugėtų sportininkų su negalia.
16. Bendradarbiauti su šalies olimpinių sporto šakų federacijomis.
17. Siekti integracijos – užtikrinti, kad kuo daugiau paralimpinių sporto šakų čempionatų vyktų
kartu su olimpinėmis sporto šakomis.
18. Kasmet dalyvauti Tarptautinio ir Europos paralimpinių komitetų veikloje, teikti pasiūlymus,
palaikyti draugiškus ryšius su kaimyninių valstybių paralimpiniais komitetais.
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19. Savo veikloje vadovautis LPAK įstatais, šalies „2021 – 2030 metų sporto plėtros programa“
ir siekti ją įgyvendinti.
20. Nuolat propaguoti paralimpinį judėjimą ir teikti informaciją žiniasklaidai, kuo plačiau ir
išsamiau informuoti visuomenę apie paralimpinį sportą, jo pasiekimus, svarbą.
21. Bendradarbiauti su Lietuvos universitetais, medicinos centrais, laboratorijomis, tiriant
sportininkus, jų gyvenimo kokybę, teikiant jiems įvairias rekomendacijas;
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