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VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

ziedošanas( dāvinājuma) veikšanas un pieņemšanas kārtība 

Pamatojums: saskaņā ar 16.08.1995. Publiskās personas finanšu līdzekļu  

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu 

 

Kārtības mērķis ir panākt, lai VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” ( turpmāk – 

Centrs) rīcībā esošie finanšu līdzekļi un manta tiktu izmantota likumīgi un atbilstoši 

iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu, kā arī ierobežot 

valsts amatpersonu korupciju.   

Ziedojums (dāvinājums) ir finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana citu fizisko vai 

juridisko personu īpašumā. 

Ziedojums (dāvinājums) ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez 

atlīdzības kādu mantisku vērtību. 

Ziedojums (dāvinājums) ir manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona ( ziedotājs) bez 

atlīdzības, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, nodod organizācijai tās statūtos vai 

nolikumā norādīto mērķu sasniegšanai. 

Ziedojumu (dāvinājuma)veidi: 

Mērķziedojums – ziedojums, kas ir izmantojams tikai konkrētam mērķim; 

Vispārējs ziedojums – ziedotājs nenosaka izlietojuma mērķi, bet tas ir izmantojams 

sabiedrības statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 

Centrs var saņemt ziedojumu ( dāvinājumu) vai mantisku palīdzību, ja: 

1. Šādi ziedojumi izlietojami publiskā, ( sabiedrības) vajadzībām 

2. Ziedojumu saņemšana iespējama tikai tad, ja šāda palīdzība neietekmē lēmuma 

pieņemšanu attiecībā uz ziedotāju; 

3. Pirms ziedojuma pieņemšanas ir saņemta Veselības ministrijas augstākās 

amatpersonas rakstveida atļauja; 

4. Amatpersonai, kas šādu atļauju sniegusi, divus gadus pēc ziedojuma vai mantiskās 

palīdzības pieņemšanas aizliegts pieņemt jebkādus lēmumus attiecībā uz ziedotāju; 

5. Ziedojums nedrīkst veicināt valsts amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta 

situācijā. 



 Centrs finanšu līdzekļus vai mantu drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi 

nosacījumi: 

1.  Ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, 

vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai; 

2. Ir iespēja kontrolēt ziedojuma ( dāvinājuma) izlietošanu; 

3. Centrs ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājis valstij vai pašvaldībai visus 

nodokļus, nodevas un norēķinājies par darba samaksu darbiniekiem; 

4. Centrs iepriekšējā pārskata gadā ir strādājis ar peļņu; 

5. Tiek nodrošināta informācija par katra ziedojuma saņēmēju, summu, mērķi, 

izlietojumu; 

6. Valsts kapitālsabiedrība ziedošanai( dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 

procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas; 

7. Jāsaņem Centram piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana; 

8. Darbībām jāatbilst LR likumdošanas prasībām. 

 




