
 

 
 

Par ziedojumu vākšanu Kasparam 

Kasparam ir 5 gadi. Viņš piedzima priekšlaicīgi 2010. gada jūlijā, 29./30. grūtniecības nedēļā. Ar šo brīdi 
Kaspars uzsāka cīņu par dzīvību jeb cīņu ar savu slimību, bērnu cerebrālo trieku. Slimības dēļ, viņš nespēj patstāvīgi 
staigāt, tāpēc rāpo, staigā uz ceļiem un noiet nelielus gabalus pieturoties. Katrs solis nozīmē sāpes, bet, neskatoties 
uz to, viņš ļoti cenšas spert soļus. Kaspars ir ļoti gudrs zēns un gatavojas iet skolā, bet skola bez patstāvīgas 
pārvietošanās nav iedomājama. Viņš mācās rakstīt un lasīt, labprāt mācās valodas. 
Kaspara sapnis ir skriet ar draugiem, spēlēt futbolu, dejot ar mammu ballē, un kļūt par lauksaimnieku, policistu vai 
ugunsdzēsēju. 

Lai Kaspars staigātu, nepieciešams veikt operāciju Vācijā. Operācijas izmaksas ir 21 171,39 euro. Mūsu 
ģimenei šādu līdzekļu nav. No sirds ceru uz līdzcilvēku palīdzību, piepildīt Kaspara sapni, spēlēt futbolu, dejot ar 
mammu ballē. 

Palīdzēsim piepildīt mazā zēna sapņus uz patstāvīgu pārvietošanos un pilnvērtīgu dzīvi. Visniecīgākais 
ziedojums ir solis tuvāk mūsu mērķim. 

Sirsnīgā pateicībā, 
Kaspara māmiņa 

Dina Cāzere 

Biedrība „Ritma efekts” ir uzsākusi ziedojumu vākšanu, lai dotu cerību mazajam Kasparam no Saldus. 

Ja vēlies atbalstīt mazo Kasparu, biedrības „Ritma efekts” ziedojumu konts: 
Banka: Swedbank 
Konta Nr.: LV52HABA0551030857594 
biedrības „Ritma efekts” reģistrācijas Nr.: 40008170952 
Māksājuma mērķī lūgums norādīt: Ziedojums Kasparam. 

Biedrība "Ritma efekts" par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā 
nauda 100% apmērā nonāks paredzētajam mērķim. Biedrības "Ritma efekts" administratīvās izmaksas netiek 
segtas no Jūsu ziedojumiem. 

 
 
 



 

 
 
 

Lieldienu Zaķis un SK-100 LK 1.posms 
Labdarības sacensības „Palīdzēsim Kasparam staigāt” 

Mērķi un uzdevumi:  • noskaidrot labākos šāvējus 
 • popularizēt šaušanas sportu mednieku vidū, 
  • veicināt mednieku šaušanas prasmju uzlabošanu, 
  • pulcēt kopā medniekus un šaušanas interesentus. 
  •popularizēt šaušanas sportu sieviešu un jauniešu vidū    

Laiks un vieta 2016.gada 19.martā  plkst. 9:00; Zvārdes šautuve, Saldus nov, "Lapsas" 

Dalības maksa Lieldienu zaķis  - 20EUR 

  SK-100 - 20 EUR (junioriem 10 EUR) 
  Sportings – 5 EUR par sēriju 
  SK-50  – 15 EUR 
  Reģistrācija 2015.gada 19.martā no pulksten 8:30 – 9:00.   

 Programma  1. Lieldienu zaķis   

  Sacensības notiek - vīriešu, sieviešu un jauniešu konkurencē! 
  Dalībnieks šauj divas sērijas, (1 sērija – astoņi šāvieni (četri dubleti)), 
  Finālā piedalās 8 labākie dalībnieki. Tiek šauta viena sērija (četri dubleti). 
   Pa “Skrejošu zaķi” tiek šauts ar noņemtu ieroča siksnu un  sporta skrošu patronām 

 svarā līdz 28gramiem un izmērā Nr.7.5. 
  2. SK-100 

 Sacensības notiek – starp individuāliem dalībniekiem un komandām (3 dalībnieku sastāvā), 
 atbilstoši LŠF sacensību noteikumiem šaušanas disciplīnā „skrejošs alnis 100m”.  
 Sacensību individuālie dalībnieki tiek iedalīti un sacenšas divas grupās - Meistari un 
 Amatieri – visi dalībnieki izpilda (2 pamatsērijas) + (1 sēriju 8 labākie Meistaru grupas 
 konkurencē finālā)  
 3. Sportings -  finālā 6 dalībnieki ar 2 labākajām uzrādītajām sērijām. 

4. SK-50 – Mērķis Igauņu mežacūka 1.sērija 4 stāvoši + 6 skrejoši. 2sērija – 10skrejoši 

Vērtēšana Lieldienu zaķis - labākos 8 finālistus nosaka, summējot  abas   sērijas. 
   1.-3. Vietu ieguvējus nosaka, summējot visu trīs sēriju rezultātus  Pirmo trīs vietu  

  ieguvēji  tiek apbalvoti ar diplomiem un balvā, ja kādā no grupam dalībnieku skaits  
  ir mazāks par 6, tad apbalvots tiek tikai uzvarētājs. 
  SK-100  – individuālās sacensību vietas Meistaru grupas konkurencē tiek noteiktas  

 pēc izpildīto visu sēriju rezultātu summas. Amatieru grupas konkurencē vietas tiek 
 noteiktas pēc izpildīto divu pamatsēriju rezultātu summas. Komandu konkurencē 
 vietas tiek noteiktas pēc visu komandas šāvēju izpildīto divu pamatsēriju rezultātu 
 summas. Apbalvoti tiek 1.-3.vietas ieguvēji Meistaru grupas konkurencē, Amatieru 
 grupas konkurencē un komandu konkurencē.  

 
 

Apbalvošana Apbalvoti tiks 1.-3. vietas ieguvēji ar medaļām, diplomiem. Šogad sacensību 
galvenā balva, 50% no katras iemaksātās dalības maksas, tiks ziedota 
piecgadīgajam Kasparam, gudram un dzīvespriecīgam zēnam no Saldus, lai 
piepildītu viņa sapni patstāvīgi staigāt. Iespējams, dienās Kaspars kļūs par 
meistarīgu šāvēju tāpat kā viņa vectētiņš. 

 
    



 

 
Pusdienās zupa!  

Tālrunis jautajumiem un ierosinājumiem – 28338705 (Toms)

 


