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Izdoti saskaņā ar  

Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu 

 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI  

 

1. Noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk arī – RP SIA 

“Rīgas satiksme”) dāvināšanas (ziedošanas) stratēģiju un dāvināšanas (ziedošanas) 

noteikumus. 

2. RP SIA “Rīgas satiksme” īsteno dāvināšanu (ziedošanu) saskaņā ar Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, ievērojot Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktos 

dāvināšanas (ziedošanas) ierobežojumus. 

 

2. DĀVINĀŠANAS (ZIEDOŠANAS) STRATĒĢIJA 

 

3. RP SIA “Rīgas satiksme” neplāno dāvinājumu (ziedojumu) veikšanu. 

4. Ziedojuma (dāvinājuma) veikšana ir iespējama, ja izpildās ziedošanas (dāvināšanas) 

kārtībā norādītie ziedošanas (dāvināšanas) nosacījumi un ja ar ziedošanu (dāvināšanu) 

tiek atbalstītas aktivitātes, kuras atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem: 

4.1. atbilst RP SIA “Rīgas satiksme” stratēģiskajiem mērķiem un veicina to 

sasniegšanu; 

4.2. atbilst RP SIA “Rīgas satiksme” darbības virzieniem, veicina izpratni par darbības 

virzieniem un veicina to sasniegšanu; 

4.3. sniedz pozitīvu iespaidu un sabiedrisko labumu; 

4.4. veicina plašu vai īpaši atbalstāmu sabiedrības grupu iesaisti; 

4.5. popularizē RP SIA “Rīgas satiksme” sniegtos pakalpojumus; 

4.6. aktivitāte orientēta uz sabiedrības ieguvumu; 

4.7. veicina RP SIA “Rīgas satiksme” zīmola vērtību un pozitīva RP SIA “Rīgas 

satiksme” tēla veidošanu. 

5. RP SIA “Rīgas satiksme” dāvinājumi (ziedojumi) tiek izvērtēti, ievērojot RP SIA 

“Rīgas satiksme” Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktās RP SIA “Rīgas satiksme” 

pamatvērtības. 

6. RP SIA “Rīgas satiksme” neatbalsta aktivitātes ar neskaidri formulētiem mērķiem vai 

apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu, reliģiska un politiska satura aktivitātes un uz 

savtīgām interesēm orientētas aktivitātes. 

 

3. DĀVINĀŠANAS (ZIEDOŠANAS) NOTEIKUMI 

 

7. RP SIA “Rīgas satiksme” drīkst dāvināt (ziedot), ja vienlaicīgi izpildās šādi nosacījumi: 

7.1. dāvinājums (ziedojums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, 

vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības aktivitāšu veicināšanai;  
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7.2. pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu; 

7.3. dāvināšanas (ziedošanas) brīdī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējs ir samaksājis 

valstij vai pašvaldībai visus nodokļus  un darbiniekiem ir izmaksāta alga, izņemot 

situācijās, kad dāvinājuma (ziedojuma) veikšana šādā situācijā ir lietderīga un 

attaisnojuma; 

7.4.  RP SIA “Rīgas satiksme” dāvināšanas (ziedošanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai 

pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas; 

7.5. iepriekšējā pārskata gadā RP SIA “Rīgas satiksme”  ir strādājusi ar peļņu. 

8. RP SIA “Rīgas satiksme” drīkst atvēlēt dāvināšanai (ziedošanai) ne vairāk kā 10% no 

iepriekšējā pārskata gada peļņas.  

 

4. DĀVINĀJUMA (ZIEDOJUMA) PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. RP SIA “Rīgas satiksme” pieņem lēmumu par dāvinājuma (ziedojuma) piešķiršanu, 

izvērtējot dāvinājuma (ziedojuma) lūdzēja rakstveida iesniegumu.  

10. RP SIA “Rīgas satiksme”, izvērtējot dāvinājuma (ziedojuma) lūdzēja iesniegumu, ņem 

vērā dāvinājuma (ziedojuma) lūdzēja atbilstību šajos noteikumos noteiktajiem 

kritērijiem (7.1.-7.3. punkts) un tā reputāciju. 

11. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa nepārsniedz 1500 euro, lēmumu piešķirt 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņem RP SIA “Rīgas satiksme” valde. 

12. Ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) summa pārsniedz 1500 euro vai kalendārajā gadā 

veikto dāvinājumu (ziedojumu) kopsumma vienam dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam 

pārsniedz 1500 euro, lēmumu piešķirt dāvinājumu (ziedojumu) pieņem valde, saņemot 

Rīgas domes atļauju ziedojuma (dāvinājuma) veikšanai. 

13. Rīgas domes atļaujas saņemšanai RP SIA “Rīgas satiksme” nepieciešama kapitāldaļu 

turētāja piekrišana.  Ziedojuma (dāvinājuma) atbilstību Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumam un ziedojuma (dāvinājuma) 

lietderību pamato RP SIA “Rīgas satiksme” valde. 

14. Grāmatvedība nodrošina dāvinājuma (ziedojuma) veidā piešķirto finanšu līdzekļu vai 

nodotās mantas iegrāmatošanu RP SIA “Rīgas satiksme” grāmatvedībā. 

Nepieciešamības gadījumā informāciju par dāvinājuma (ziedojuma) vērtību 

grāmatvedībai sniedz Ekonomikas daļa. 

15. Katra dāvinājuma (ziedojuma) piešķīrumam RP SIA “Rīgas satiksme” slēdz līgumu ar 

dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēju, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 13. augusta 

noteikumus Nr.535 “Noteikumi par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

dāvinājuma (ziedojuma) līgumu” un minēto noteikumu pielikumā esošo tipveida 

līgumu.  

16. RP SIA “Rīgas satiksme” 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas par 

12.punktā norādīto dāvinājumu (ziedojumu) norakstu no dāvinājuma (ziedojuma) 

līguma nosūta Rīgas domei. 

17. Dāvinājuma (ziedojuma) saņēmējam nav atļauts dāvinājumu (ziedojumu) izmantot 

citiem mērķiem, kā tas ir paredzēts dāvinājuma (ziedojuma) līgumā. 
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18. RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesības pieprasīt informāciju no dāvinājuma (ziedojuma) 

saņēmēja par dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu atbilstoši līgumā paredzētajam 

mērķim. 

19. Ja dāvinājums (ziedojums) netiek izmantots līgumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti 

citi līguma noteikumu pārkāpumi, RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no dāvinājuma (ziedojuma) līguma un atprasīt no dāvinājuma (ziedojuma) 

saņēmēja dāvinātos (ziedotos) finanšu līdzekļus un mantu vai tās vērtību, ja mantas 

atgūšana nav iespējama. 

 

Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. martā. 

 

 

 


