
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna”  

ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas 

 

Ziedojumu piesaistīšanai ir būtiska loma biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” (Delna) mērķu 

sasniegšanā. Ziedojumi veido finansiālo pamatu Delnas darbībai. Ziedojumi apliecina sabiedrības 

atbalstu Delnas misijai. Lai nodrošinātu Delnas neatkarību un nevainojamu reputāciju, ir 

nepieciešams nostiprināt šīs ziedojumu pieņemšanas vadlīnijas (Vadlīnijas). 

 

Ziedojums ir manta, finanšu līdzekļi, jebkuri mantiski vai citāda veida bezatlīdzības labums, tai skaitā 

pakalpojumi, tiesību nodošana, kurus persona (ziedotājs) brīvprātīgi, aiz devības un bez atlīdzības, 

pamatojoties uz savstarpēju vienošanos vai bez tās, nodod Delnai tās statūtos norādīto mērķu 

sasniegšanai. 

 

Delna pieņem ziedojumus tikai no ziedotājiem ar labu reputāciju, par kuru līdzekļu izcelsmes likumību 

nerodas būtiskas šaubas. 

 

Delna nepieņem anonīmus ziedojumus. Par anonīmiem ziedojumiem tiek uzskatīti ziedojumi, 

piemēram, no ārzonu kompānijām, par kuru patieso labumu guvējiem Delnai nav iespējams 

pārliecināties. Par anonīmiem ziedojumiem nav uzskatāmi ziedojumi, kas saņemti no starpniekiem, 

kuri ir ar labu reputāciju, bet kuri neatklāj ziedotāja identitāti kā arī ziedojumi, kas nodoti Delnai 

skaidrā naudā Delnas sarīkojumos. 

 

Anonīmi ziedojumi tiek atmaksāti. Ja nav iespējams noteikt avotu, kurā ziedojums atmaksājams, Delna 

ziedojumu ieraksta atsevišķā grāmatvedības sadaļā, ieskaita Delnas Atbalsta fondā un izlieto pēc 

saviem uzskatiem  statūtos noteikto mērķu sasniegšanai. 

 

Delnas valde pārbaudu ziedojumu izcelsmi, lai pārliecinātos, ka ziedojumu pieņemšana nerada būtiskus 

riskus Delnas   neatkarībai un nevainojamai reputācijai.  

Būtiskus riskus nerada ziedojumi līdz 50 eiro un ziedojumi no Delnas biedriem .  Šādus ziedojumus 

pieņem bez papildu pārbaudes. 

 

Par ziedojumiem virs 50 eiro no ziedotājiem, kas nav Delnas biedri, valde veic pārbaudi par ziedotāja 

personību, ievāc ziņas no  publiski pieejamiem resursiem, nepieciešamības gadījumā aptaujā trešās 

personas, Delnas biedrus un darbiniekus, kā arī iespēju robežās sazinās ar ziedotāju un noskaidro 

ziedošanas motivāciju. Valde pārbaudēs izmanto un pielāgo Transparency International atbilstošas 

piesardzības procedūras konsultatīvo un profesionālo pakalpojumu iepirkumiem.*  

 

Par ziedojumiem no 51 līdz 400 eiro valde pieņem lēmumu un par to informē padomi. Par ziedojumiem 

virs 400 eiro valde informē rakstiski padomi, kas pieņem gala lēmumu par ziedojuma pieņemšanu vai 

noraidīšanu. 

 

Ja ziedojumam atbilstības pārbaudē Delna konstatē neatbilstība Vadlīnijām, t.i. pastāv Delnas 

reputācijas vai neatkarības apdraudējuma risks, Delna šādu ziedojumu nepieņem. Ja ziedojums jau 

nodots Delnas rīcībā un ir iespējams noskaidrot ziedotāju kam un kur to atmaksāt, Delna ziedojumu 

nekavējoties atmaksā, bet ja nav iespējams noskaidrot kam un kur to atmaksāt, Delna ziedojumu 

ieraksta atsevišķā grāmatvedības sadaļā un izlieto pēc saviem uzskatiem statūtos noteikto mērķu 

sasniegšanai. 

 

Ja ziedojums atbilst Vadlīnijām, Delna izlieto ziedojumu pēc saviem ieskatiem statūtos noteikto mērķu 

sasniegšanai. Ja ziedojums veikts konkrētiem Delnas mērķiem, Delna iespēju robežās šādu ziedotāja 

vēlmi respektē. 

 

Delna ir pateicīga saviem atbalstītājiem un izsaka pateicību publiski, ziedotāju vārdus publicējot savā 

interneta mājas lapā, ja ziedotājs tam piekrīt. 

 

*Due Diligence Procedures for TI Relating to Paid Advisory and Professional Services. 

 

Apstiprināts ar Delnas padomes elektroniskiem balsojumiem 2016. gada 12.un 13. jūnijā 


