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PIRMĀS 
MANIPULĀCIJAS 

AR SPORTA 
SACENSĪBĀM?

KĀDĀ SPORTA 
VEIDĀ? 



VĒSTURE

• 388.gadu pirms Kristus, kad ar mērķi uzvarēt Olimpiskajās spēlēs 
Tesālijas bokseris Eupolos piekukuļoja trīs savus konkurentus, lai 
tie ļautu viņam iegūt zelta medaļu.

• Pirmā pierādītā lieta, kurā ir notikušas manipulācijas ar 
sporta sacensībām saistībā ar sporta totalizatoriem, ir t.s. 

“Black Sox Scandal” 1919.gadā.

• 2011.-2013.g. izmeklētā lieta, iesaistoties Europol un 13 valstu TSI. 
425 spēļu amatpersonas, >380 spēļu manipulācijas, izkrāpti 8 milj. 
Euro, 2 milj Euro samaksāti, uzpērkot ar sportu saistītās personas.



MŪSU SPORTA VEIDU ŠĪ
PROBLĒMA NESKAR

MĪTS



Futbols, Hokejs, Teniss, Basketbols

Amerikāņu futbols, Autosports, Beisbols, Bendijs, Bokss, 

Bowls, Distanču slēpošana,  Florbols, Futzāls, Golfs, 

Handbols, Krikets, Motosports, Pūls, Regbijs, 

Riteņbraukšana, Šahs, Šautriņas, Snūkers, Spīdvejs, 

Vieglatlētika, Volejbols, Ziemeļu divcīņa, …

eSports



MŪSU SPORTA VEIDS
NAV TOTALIZATOROS

MĪTS



FINANSIĀLS NOLŪKS  
(MANTKĀRĪGS NOLŪKS) 

SPORTISKS NOLŪKS

• KRĀPŠANA

• KUKUĻOŠANA (!?)

• NILL

DIVĒJĀDĀ DABA



“TIE JAU TIKAI PUNKTI”

MĪTS



MANIPULĀCIJAS AR SPORTA SACENSĪBĀM

• .. tīša vienošanās, darbība vai bezdarbība, kuras mērķis ir
nepieņemamas izmaiņas sporta sacensību rezultātos vai to
gaitā, lai pilnībā vai daļēji novērstu iepriekšminēto sporta
sacensību neparedzamību nolūkā gūt nepamatotas
priekšrocības sev vai citiem.

/EP Konvencija/

• … jebkāda darbība, kas vērsta uz sporta sacensību gaitas
vai rezultāta neparedzamības pārkāpšanu

/Sporta likums /



Šāda darbība sevī ietver:

• tīšu spēles rezultāta vai notikuma spēles ietvarā ietekmēšanu vai sporta
spēles attiecībā uz noteiktu punktu apjomu, kas spēles ietvarā ir sasniegts;

• tīšu spēlēšanu zem savu spēju robežas;

• „padošanos” spēles ietvarā - izstāšanos bez objektīva iemesla;

• spēles „amatpersonu” un tiesnešu – veiktu tīšu sporta spēles noteikumu
nepareizu interpretāciju;

• apkalpojošā personāla ietekmi uz spēli vai spēles laukumu;

• iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lai atbalstītu likmi, ko veikusi
kāda no augstākminētajām personām vai persona, kura šīs personas ir
atlasījusi šīs darbības veikšanai.

/Austrijas Sporta ministrija/

MANIPULĀCIJAS AR SPORTA SACENSĪBĀM



SECINĀJUMI

• Trūkst informācijas / skaidrojumi par
iespējamo atbildību (t.sk. disciplinārām).

• Sankcija nav pietiekami smaga. Turklāt
KL naudas soda apmērs nav precizēts.

• Iztrūkst sadarbība un tiesiska informācijas
apmaiņa starp iesaistītajām pusēm.



KO VAR DARĪT 
SPORTA ORGANIZĀCIJAS?



FEDERĀCIJU  LOMA

Prevencijas
pasākumi

SankcijasMonitoringsRegulējums





NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

• Izglītošanas pasākumi –
• Sportistiem

• Tehniskajam personālam

• Administrācijas dabiniekiem

• Jauniešiem (bērniem)

• Ziņošanas iespējas

• Regulāra informēšana
Federāciju mājas lapās,semināros, izsniedzot licenci, u.c. 



WWW.FAIRPLAYEUR.COM

WWW.FAIRPLAYINTERNATIONAL.ORG



Paldies par uzmanību!

Baiba Veisa

Baiba@Veisa.lv

Mob.t. 20711555

mailto:Baiba@Veisa.lv

