
 
SIA“Vides serviss” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos: 

 

Saskaņā ar uzņēmuma darbības politiku, SIA “Vides serviss” netiek paredzēta 

finanšu līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi.  

 

SIA „Vides serviss” informē, ka 2020.gadā netika saņemti vai veikti finanšu 

līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi. 

 

SIA „Bauskas ūdens” informē, ka 2019.gadā netika saņemti vai veikti finanšu 

līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi. 

 

SIA „Bauskas ūdens” informē, ka 2018.gadā netika saņemti vai veikti finanšu 

līdzekļu vai mantu dāvinājumi vai ziedojumi. 

 
SIA“ Vides serviss” (kā kapitālsabiedrības) ziedošanas (dāvināšanas) kārtība ir noteikta Publi- skas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11. un 12.pantos: 

 
10. pants. Ierobežojumi dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu 

(1) Publiska persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadī- 

jumus, nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu 

(2) Kapitālsabiedrība šā likuma 11. un 12.pantā noteiktajā kārtībā finanšu līdzekļus vai mantu 

drīkst dā-vināt (ziedot), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi: 

1) dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vi- 

des vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai; 

2) pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu; 

3) attiecīgā kapitālsabiedrība dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai 

pašvaldī-bai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas; 

4) attiecīgā kapitālsabiedrība iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu. 

(3) Dāvinājums (ziedojums) šā likuma izpratnē ir publiskas personas vai kapitālsabiedrības fi- 

nanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana privātpersonas vai citas kapitālsabiedrības īpa- 

šumā, kā arī kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu vai mantas bezatlīdzības nodošana publiskas per- 

sonas īpašumā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 05.02.1997., 06.03.2008., 02.09.2010. un 01.11.2012. likumu, kas 

stājas spē-kā 01.01.2013.) 

11. pants. Dāvināšanas (ziedošanas) noteikumi 

(1) Kapitālsabiedrība dāvināšanai (ziedošanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no ie- 

priekšē-jā pārskata gada peļņas. 

(2) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 1500 euro, lēmumu par tā piešķir- 

šanu pieņem attiecīgās kapitālsabiedrības izpildinstitūcija. 

(3) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā veik- 

to dā-vinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam pārsniedz 

1500 euro, dāvi-nājumu (ziedojumu) drīkst piešķirt tikai ar: 

1) finanšu ministra atļauju, ja to vēlas piešķirt valsts kapitālsabiedrība vai kapitālsa- 

biedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabied- 

rība, kurā vienas vai vairāku valsts kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai 



kopumā pārsniedz 50 procentus; 

2) attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja to vēlas piešķirt atvasinā- 

tas pub-liskas personas kapitālsabiedrība vai kapitālsabiedrība, kurā atvasinātas publiskas perso- 

nas daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrība, kurā vienas vai vairāku 

atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 

50 procen-tus; 

3) finanšu ministra un attiecīgās atvasinātas publiskas personas orgāna atļauju, ja kapi- 

tālsa-biedrības pamatkapitālā publisku personu daļas nepārsniedz 50 procentus, bet to 

īpašumā esošokapitāla daļu summa pārsniedz 50 procentus, kā arī tad, ja vairāku publi- 

sku personu kapitālsabied-rību daļa kapitālsabiedrības pamatkapitālā nepārsniedz 50 

procentus, bet to īpašumā esošo kapi-tāla daļu summa pārsniedz 50 procentus. 

(4) Lai saņemtu šā panta trešajā daļā minēto atļauju, attiecīgā kapitālsabiedrība pamato dāvinā- 

juma (ziedojuma) atbilstību šā likuma 10. un 11.pantā minētajiem nosacījumiem un lietderību. Lai 

kapitālsabied-rība saņemtu minēto atļauju, tai vispirms jāsaņem publiskai personai vai publi- skas 

personas kapitālsabie-drībai piederošo kapitāla daļu turētāja piekrišana. 

(02.09.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.11.2012. un 13.03.2014. 

likumu, kas stājas spēkā 11.04.2014.) 

 

12. pants. Dāvinājuma (ziedojuma) līgums 

(1) Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro, dāvināt (ziedot) drīkst, ti- 

kai no-slēdzot ar dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju rakstveida līgumu. Līgumā paredz dāvinā- 

juma (ziedojuma) mērķi, kā arī kārtību, kādā dāvinātājs (ziedotājs) pārbauda, vai saņemtie finan- 

šu līdzekļi un manta ir izlie-tota likumīgi un lietderīgi. (11) Ja dāvinājums (ziedojums) netiek iz- 

mantots līgumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti citi līguma noteikumu pārkāpumi, dāvinātā- 

jam (ziedotājam) ir tiesības vienpusēji atkāpties no dāvinājuma (ziedo-juma) līguma un atprasīt no 

dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un mantu vai tās vēr- 

tību, ja mantas atgūšana nav iespējama. 

(2) Dāvinājuma (ziedojuma) līgums tiek slēgts, pamatojoties uz Ministru kabineta apstiprinātu 

tipveida līgumu. 

(3) (Izslēgta ar 06.03.2008. likumu.) 

(4) Noraksts no dāvinājuma (ziedojuma) līguma, ko noslēgusi pašvaldības kapitālsabiedrība, 10 

dienu laikā pēc līguma noslēgšanas nosūtāms attiecīgās pašvaldības revīzijas komisijai. (Ar gro- 

zījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008., 02.09.2010., 01.11.2012. un 13.03.2014. likumu, kas stājas 

spē-kā 11.04.2014.) 


