
Pielikums Nr.1 

AS „Latvijas valsts meži” Dāvinājums (ziedojums) Latvijas Paralimpiskai komitejai 2021.gadā 

Izdevumu Tāme 

Nr.p.k Aktivitātes Summa EUR 

 Paralimpisko sportistu un paralimpisko sporta veidu - sporta 

spēļu komandu sagatavošanās un dalība starptautiskajās sporta 

sacensībās 2022.gadā 

 

1.  Paravieglatlētikas, parašaušanas, ratiņpaukošanas treniņu 

nodrošināšanai, dalība starptautiskajās Grand Prix sacensībās. Trīs 

jaunu sportistu starptautiskā medicīniskā klasifikācija un 

sacensības. 

Saņēmējs – Latvijas Invalīdu sporta federācija 

9 000 

2. Paraairēšanas treniņu nodrošināšanai, dalībai nozīmīgās 

starptautiskās sacensībās, t.sk. Pasaules čempionātā 

Saņēmējs – Latvijas Airēšanas federācija 

5 000 

3. Latvijas ratiņbasketbola izlases treniņnometnes un dalība Eiropas 

čempionātā 

Saņēmējs – Latvijas Ratiņbasketbola sporta federācija 

10 000 

4. Latvijas ratiņkērlinga izlases komandas un individuālie treniņi, 

dalība starptautiskās sacensībās 

Saņēmējs – Latvijas Kērlinga Asociācija 

7 000 

5. Latvijas sēdvolejbola komandas treniņnometnes, dalība 

starptautiskos turnīros 

Saņēmējs – Latvijas Invalīdu sēdvolejbola asociācija 

9 000 

6. Para iejāde CPEDI3* sacensības paraiejādes sportistiem 

Saņēmējs – Latvijas Jātnieku federācija 

7 000 

7. Pasaules Čempionāts para loka šaušanā,  

Pasaules Kausa posms para loka šaušanā.  

6 000 

8. Pasaules čempionāts un citas starptautiskas sacensības 

parapeldēšanā 

6 000 



9. IWAS pasaules spēles (vieglatlētika, šaušana, loka šaušana, 

ratiņpaukošana, peldēšana) Soči, Krievija 

16 000 

 Finansējums Latvijā atzīto federāciju programmām un 

pasākumiem – t.sk.pielāgotais sports, tautas sports, jauniešu 

sports 

 

10. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas programmām un 

pasākumiem, starptautiskām sacensībām  

*Bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm 15% no finansējuma 

11 000 

11. Latvijas Speciālās olimpiādes programmām un pasākumiem - 

bērnu un jauniešu sporta aktivitātes. 

5 000 

12. Latvijas Neredzīgo sporta savienības programmām un 

pasākumiem, starptautiskām sacensībām  

*bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm 15% no finansējuma. 

9 000 

 Jauniešu, bērnu, tautas un pielāgotais sports  

13. Bērnu un jauniešu para sports – vispārējās fiziskās aktivitātes, 

treniņnometnes, sacensības un sporta aktivitātes Latvijā, un 

ārzemēs. 

*Finansējums tiks sadalīts, izvērtējot iesniegtos projektus, no 

juridiskām organizācijām, ar mērķi uz ieguldījumu nākotnei – 

bērni un jaunieši ar invaliditāti = aktīvs dzīvesveids/ integrācija 

caur sporta un fiziskām aktivitātēm. 

10 000 

14. Latvijas Paralimpiskās komitejas programmām, projektiem un 

pasākumiem, t.sk. dalība starptautiskās sacensībās, konferencēs. 

Līdzfinansējums attīstības projektos. 

10 000 

 KOPĀ 120 000 

 

D.Dadzīte 

12.12.2021 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


