
Dāvinājuma (ziedojuma) līguma Pielikums Nr.1

11.05.2022

Nr.p.k. Izdevumu pozīcija

Plānotā summa, 

EUR

Faktiski izlietotā 

summa, EUR

1
Latvijas para šaušanas treniņu nodrošināšanai, 

dalībai nozīmīgās starptautiskās sacensībās. 
5000 3458.25

2

Latvijas para airēšanas treniņu nodrošināšanai, 

dalībai nozīmīgās starptautiskās sacensībās

Saņēmējs – Latvijas Airēšanas federācija
5000 5000

3

Latvijas ratiņkērlinga izlases komandas un 

individuālie treniņi, dalība starptautiskās 

sacensībās, t.sk. gatavošanās Ziemas 

Paralimpiskām spēlēm Beidzjina 2022. 

Saņēmējs – Latvijas Kērlinga Asociācija

12000 13387.16

4

Para iejāde CPEDI3* sacensības un 

gatavošanās Vasaras Paralimpiskām spēlēm 

Tokija 2020 

Saņēmējs – Latvijas Paralimpiskās Vienības 

sportists Rihards Snikus un para iejādes 

komanda.

8000 9387.36

5

Eiropas Čempionāts para loka šaušanā, 

Pasaules Kausa posms para loka šaušanā, 

kvotu turnīri, gatavošanās Vasaras 

Paralimpiskām spēlēm Tokija 2020. 

8000 8000

6

Eiropas čempionāts un citas starptautiskas 

sacensības para peldēšanā, gatavošanās 

Vasaras Paralimpiskām spēlēm Tokija 2020 

4000 4108.3

7

Eiropas čempionāts para vieglatlētikā, Polija. 

Starptautiskas sacensības un treniņnometnes 

vieglatlētiem - gatavošanās Vasaras 

Paralimpiskām spēlēm Tokija 2020 

8000 7334.11

8

Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 

programmām un pasākumiem, t.sk. 

gatavošanās Summer Deaflympics 2021. gadā.

*Bērnu un jauniešu sporta aktivitātēm 20% no 

finansējuma

33000 33000

9

Latvijas Speciālās olimpiādes programmām un 

pasākumiem - bērnu un jauniešu sporta 

aktivitātes.

6000 6000

10

Latvijas Neredzīgo sporta savienības 

programmām un pasākumiem, kā arī *bērnu un 

jauniešu sporta aktivitātēm 20% no 

finansējuma.

7000 7000

11

Bērnu un jauniešu para sports – vispārējās 

fiziskās aktivitātes, treniņnometnes, sacensības 

un sporta aktivitātes Latvijā.

*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.

13000 10888.58

12

Latvijas Paralimpiskās komitejas 

programmām, projektiem un pasākumiem, t.sk. 

Paralimpiskā sporta dienas, kas vienlaikus ir 

arī tautas sports/sports cilvēkiem ar 

invaliditāti/

11000 12436.24

KOPĀ: 120000 120000

LPK Prezidente Daiga Dadzīte

(pārstāvēt tiesīgās personas amats) (vārds, uzvārds; paraksts)

Latvijas Paralimpiskā komiteja

/dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs ar ko AS "Latvijas valsts meži" slēgusi līgumu/

Gala atskaite (pārskats), saskaņā ar 28.12.2020. noslēgtā
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