
 
APSTIPRINĀTS 

ar VAS „Elektroniskie sakari ” 

valdes 2017. gada 21.februāra sēdes  

Lēmumu Nr.5 (protokols Nr.4/2017)  

 

 

Dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Dāvinājumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtība (turpmāk - kārtība) 

nosaka kā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) pieņem, 

uzskaita un izlieto dāvinājumus (ziedojumus). 

 
2. Par dāvinājumu (ziedojumu) kārtības izpratnē ir uzskatāma finanšu līdzekļu, mantas 

vai pakalpojuma nodošana bez atlīdzības VAS ES īpašumā, nosakot vai nenosakot to 

izmantošanas mērķi. 

 

3. VAS ES pieņemtais dāvinājums (ziedojums) ir VAS ES speciālā budžeta sastāvdaļa. 

 

4. Ikviena VAS ES darbinieka un valdes locekļa (turpmāk – darbinieks) pienākums ir 

ievērot kārtībā noteikto. 

 

5. VAS ES nepieņem dāvinājumus (ziedojumus) skaidras naudas formā. 

 

II. Dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas un izlietošanas kārtība 

 

6. Lēmumu par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu, ja dāvinājuma (ziedojuma) summa 

nepārsniedz EUR 711,00 (septiņi simti vienpadsmit euro, 0 centi) pieņem valdes 

priekšsēdētājs. 

 

7. Gadījumos, kad dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz EUR 711,00 (septiņi simti 

vienpadsmit euro, 0 centi), lēmumu par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu pieņem 

valde. 

 

8. Pieņemamā dāvinājuma (ziedojuma) vērtības noteikšanu, ja tas nav noteikts 

attaisnojuma dokumentos, nodrošina Administratīvās nodaļas vadītājs. 

 

9. Valde vai valdes priekšsēdētājs atsakās pieņemt dāvinājumu (ziedojumu), ja rodas 

šaubas, ka dāvinājums (ziedojums) tiek piešķirts aiz devības un bez atlīdzības, vai arī, ja 

tas nav lietderīgi pielietojams VAS ES darbības nodrošināšanai. Par atteikšanos pieņemt 

dāvinājumu (ziedojumu) VAS ES rakstiski paziņo dāvinātājam (ziedotājam), norādot 

atteikuma iemeslu un nododot saņemto dāvinājumu (ziedojumu) atpakaļ dāvinātājam 
(ziedotājam). 

 

10. Ar dāvinātāju (ziedotāju), kurš izteicis vēlmi ziedot naudas līdzekļus un/vai mantu ar 

noteiktu mērķi, VAS ES slēdz dāvinājuma (ziedojuma) līgumu (kārtības pielikums). Mantu 

pieņemšana VAS ES muzeja krātuvei atļauta, tikai noslēdzot dāvinājuma (ziedojuma) 

līgumu. 

 

11. Dāvinājumu (ziedojumu) ir atļauts izmantot tikai dāvinājuma (ziedojuma) līgumā 

paredzētajiem mērķiem. Dāvinātājam (ziedotājam) ir tiesības atsaukt savu dāvinājumu 

(ziedojumu), ja tas nav izmantots atbilstoši dāvinājuma (ziedojuma) līgumā norādītajam 

mērķim.  

 

12. Ja ar dāvinātāju (ziedotāju) nav noslēgts ziedojuma līgums, par dāvinājumiem 

(ziedojumiem), kas saņemti mantas vai pakalpojumu veidā, Administratīvās nodaļas 

vadītājs sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā norādīts dāvināto (ziedoto) mantu 

vai pakalpojumu daudzums un kvalitatīvie rādītāji, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) vērtība 



 

 

 

naudas izteiksmē. 

 

13. Ja ar dāvinātāju (ziedotāju) nav noslēgts ziedojuma līgums, bet dāvinātājs (ziedotājs), 

veicot naudas līdzekļu iemaksu VAS ES kontā, ir norādījis dāvinājuma (ziedojuma) mērķi, 

VAS ES ievēro norādīto mērķi. Ja dāvinājuma (ziedojuma) mērķis nav norādīts vai 

dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir nekonkrēts, VAS ES valde lemj par dāvinājuma 
(ziedojuma) izlietojumu. 

 

III. Dāvinājuma (ziedojuma) uzskaite  

 

14. Dāvinājuma (ziedojuma) saņemšanas un izlietošanas uzskaiti normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veic Finanšu nodaļa. 

 

15. Dāvinājuma (ziedojuma) līdzekļu atlikums saimnieciskā gada beigās tiek izlietots 

nākamajā saimnieciskajā gadā. 

 

16. Dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtības izpildi un 

kontroli veic Atbalsta funkciju nodrošinājuma departamenta direktors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums 

Dāvinājumu pieņemšanas, 

 uzskaites un izlietošanas kārtībai 

 

FINANŠU LĪDZEKĻU VAI MANTAS DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) LĪGUMS 

 
Rīgā, 20__.gada "___."__________ 

 

____________________________________, reģ. Nr./personas kods________________, 

juridiskā/dzīvesvietas adrese: _____________________________________________, 

turpmāk - Dāvinātājs, kā vārdā saskaņā ar __________________________________ 

rīkojas tā ___________________________________________, no vienas puses, un 

 

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, reģ.nr.40003021907, 

juridiskā adrese: ____________________________________, turpmāk  - Apdāvinātais, 

kuras vārdā saskaņā ar rīkojas tā __________________ 

_____________________________________, no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā 

sauktas arī par Pusēm vai katra atsevišķi par Pusi, bez viltus, maldiem vai spaidiem 

savstarpēji vienojas un noslēdz šo Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu, turpmāk - Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Dāvinātājs dāvina (ziedo) un Apdāvinātais pieņem dāvinājumā __________________ 

___________________________________________________________________________ 

(dāvinājuma (ziedojuma) priekšmeta nosaukums)  

_______________________________ vērtībā, ko Dāvinātājs nodod Apdāvinātajam 

īpašumā _____________ laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. 

 

2. Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis 

 

Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis ir______________________________________________. 

 

3. Dāvinātāja tiesības un pienākumi 

 

3.1. Dāvinātājam ir tiesības prasīt un saņemt no Apdāvinātā informāciju par to, kādam 
mērķis dāvinājums (ziedojums) ir izlietots. 

3.2. Dāvinātājam ir tiesības atsaukt dāvinājumu (ziedojumu), ja tas nav izlietots atbilstoši 

Līgumā norādītajam mērķim un atprasīt no Apdāvinātā dāvinājuma (ziedojuma) 

priekšmetu. 

 

4. Apdāvinātā tiesības un pienākumi 

 

4.1. Apdāvinātajam ir tiesības prasīt dāvinājuma (ziedojuma) nodošanu, ja Dāvinātājs 

nenodod dāvinājumu (ziedojumu) Līgumā noteiktajā termiņā. 

4.2. Apdāvinātā pienākums ir izlietot dāvinājumu (ziedojumu) tikai Līguma 2.punktā 

norādītajiem mērķiem. 

4.3. Apdāvinātā pienākums ir pēc Dāvinātāja lūguma sniegt informāciju par dāvinājuma 

(ziedojuma) izmantošanu. 

 

5. Noslēguma jautājumi 

 

5.1. Līgums var tikt grozīts un papildināts, par ko Puses noslēdz atsevišķu rakstisku 

vienošanos un ko apliecina ar pušu rekvizītiem un parakstiem. Visi papildinājumi pie šī 

Līguma ir neatņemama tā sastāvdaļa.  

5.2. Jautājumus, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

5.3. Dāvinātājs dod/nedod Apdāvinātajam piekrišanu publiski izpaust dāvinājuma 

(ziedojuma) līgumā ietverto informāciju. 



 

 

 

5.4. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar Līguma izpildi, puses risina 

pārrunu ceļā, ja puses nevar vienoties, tad strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai 

Latvijas Republikas tiesā. 

5.5. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Apdāvinātā un 

otrs pie Dāvinātāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
 

DĀVINĀTĀJS APDĀVINĀTAIS 

 VAS “Elektroniskie sakari”  

 Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010 

 Vienotais reģ. Nr. 40003021907  

 Tālr. 67333034, Fakss: 67821275 

 E-pasts: vases@vases.lv 

 


