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AS "Latvenergo" ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija 
 

 

1. Ziedošanas (dāvināšanas) mērķis 

AS "Latvenergo" ziedo (dāvina) mantas un finanšu līdzekļus, lai sniegtu savu ieguldījumu 
sabiedrības labklājības, tajā skaitā vietējās kopienas, attīstībā atbilstoši valsts sociāli 
ekonomiskajiem mērķiem.1 
 

AS "Latvenergo" ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija izstrādāta atbilstoši tiesību aktiem2, 
Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadlīnijām3, Latvenergo koncerna 2017. – 2022. gada 
vidēja termiņa stratēģijai, AS "Latvenergo" politikām, vērtībām un ieinteresēto pušu viedoklim. 
 

Ziedošana (dāvināšana) ir viens no AS "Latvenergo" korporatīvās sociālās atbildības (KSA) 
veidiem.  

 
 

2. Ziedošanas (dāvināšanas) apjoms un virzieni 

Atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam1, koncerna vidēja termiņa 
stratēģijai, koncerna KSA politikai, un sabiedrības viedoklim regulārās aptaujās 
AS "Latvenergo" ziedojumus (dāvinājumus) veic šādos virzienos: 

• izglītība, zinātne, bērnu un jauniešu sports; 

• sociālā palīdzība; 

• kultūra. 

Ziedojumu (dāvinājumu) apjoms katrā no ziedojumu (dāvinājumu) virzieniem tiek precizēts 
attiecīgajā gadā atbilstoši aktualitātēm sabiedrībā un pēc saskaņošanas ar kapitāla daļu turētāju . 

 
1 Atbilstoši dažiem no pamatmērķiem, kas definēti Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam: 

• kultūras kapitāla saglabāšana un attīstīšana (12. lpp.); 

• izglītības sistēmas attīstība (29. lpp.); 

• līdzvērtīgu dzīves apstākļu nodrošināšana visiem iedzīvotājiem (24. lpp.); 

• kvalitatīva un pieejama izglītība (skola kā sociālā tīklojuma centrs, 31. lpp.). 
2 Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Publiskas personas finanšu līdzekļu  un 
mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. 
3 Pārresoru koordinācijas centra  Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas. 
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3. Ziedošanas (dāvināšanas) uzdevumi 

3.1. Izglītības, zinātnes, bērnu un jauniešu sporta virziena ziedošanas uzdevumi: 

• atbalstīt jauniešu izcilību eksakto zinātņu jomā, piemēram, starptautiskas olimpiādes un 
augstas kvalitātes mācību iestāžu darbību; 

• papildināt mācību bāzi skolotājiem un pasniedzējiem eksakto zinātņu jomā, tajā skaitā 

izcilu fizikas kabinetu izveidi Latvijas vispārizglītojošās skolās; 

• atbalstīt bērnu un jauniešu sporta aktivitātes, tajā skaitā konkurētspēju un masveidību 
komandu sporta spēlēs. 

 

3.2. Sociālās palīdzības virziena ziedošanas uzdevums: 

• atbalstīt bērnu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes celšanu, tajā skaitā 
energoefektīvu risinājumu jomā. 

 

3.3. Kultūras virziena ziedošanas uzdevums:  

• atbalstīt Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku rīkošanu. 

 

4. Ziedošanas (dāvināšanas)  kritēriji 

AS "Latvenergo" ziedo (dāvina) finanšu līdzekļus tādām aktivitātēm , kuras atbilst vienam vai 
vairākiem šādiem kritērijiem: 

• atbilst koncerna ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu; 

• atbilst koncerna darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu 
aktualitātēm; 

• atbilst koncerna KSA virzieniem;  

• sniedz būtisku ilgtermiņa iespaidu un sabiedrisko labumu, kā arī turpina jau īstenotas un 
iesāktas atbalsta programmas, izvērtējot to aktualitāti; 

• tiek īstenotas plašā mērogā; 

• veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī koncerna darbinieku iesaisti; 

• nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu  veicējiem un visām 
ieinteresētajām pusēm; 

• izmaksas ir proporcionālas plānotajam ekonomiskajam efektam (īstermiņā un 

ilgtermiņā); 

• īstenotājam ir pietiekama pieredze aktivitāšu realizācijā; 

• sniedz priekšrocības, salīdzinot ar alternatīvām metodēm paredzamo mērķu sasniegšanai;   

• ietver komunikācijas potenciālu, un nav nepieciešams ieguldīt nesamērīgus papildu 
līdzekļus komunikācijas nodrošināšanā; 

• palīdz attīstīt zīmolu vērtību un koncerna tēlu. Viena projekta ietvaros organizētāju un 

citu atbalstītāju reputācija nedrīkst būt pretrunā ar koncerna kapitālsabiedrību un zīmolu 
vērtībām un raksturu. 

 
AS "Latvenergo" neveic ziedojumus (dāvinājumus): 

• aktivitātēm ar neskaidri formulētiem principiem vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu; 

• uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētām aktivitātēm; 

• reliģiska vai politiska satura aktivitātēm; 

• fiziskām personām, jo ziedojuma (dāvinājuma) mērķis neatbilst kritērijiem par būtiska 
ilgtermiņa iespaida un sabiedriskā labuma nodrošināšanu, kā arī plašu sabiedrības grupu 
iesaisti. 
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5. Sadarbības organizācijas 

Lai paplašinātu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm un iesaistītu ziedošanas (dāvināšanas) 
lēmumu pieņemšanā attiecīgo jomu ekspertus, AS "Latvenergo" finanšu līdzekļus, izvērtējot 

valstī esošās organizācijas attiecīgajos ziedošanas (dāvināšanas) virzienos, ziedo (dāvina) 
sadarbības partneriem projektu konkursu organizēšanai. Sadarbības partneru saraksts tiek 
publiskots AS "Latvenergo" interneta vietnē:  
https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi. 

 
Sadarbības organizācijas projektu konkursu organizēšanai tiek izvēlētas atbilstoši šādiem 
kritērijiem: 

• pieredze projektu konkursu administrēšanā; 

• administratīvā kapacitāte;  

• darbības mērogs un nozares aptvērums;  

• atpazīstamība un pozitīva reputācija; 

• sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

• par nozari atbildīgās ministrijas rekomendācija. 
 

Kultūras jomā AS "Latvenergo" veic mērķziedojumu nodibinājumam "Svētku fonds" Vispārējo 
latviešu Dziesmu un Deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkošanai, 
pamatojoties uz Dziesmu un Deju svētku unikālo ieguldījumu nacionālo vērtību attīstībā un 
saglabāšanā. Nodibinājums "Svētku fonds" izveidots, lai piesaistītu finansējumu Vispārējiem 

latviešu dziesmu un deju svētkiem, kā arī Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 
 
6. Lēmumu pieņemšanas procedūra  

Lēmuma projektu par katru finanšu līdzekļu ziedojumu (dāvinājumu) apstiprina AS 

"Latvenergo" valde un par to tiek informēta AS "Latvenergo" padome, kura dod atzinumu par 
plānoto ziedojumu (dāvinājumu). Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likuma 11. pantam AS "Latvenergo" lūdz kapitāla daļu turētāja 
piekrišanu un finanšu ministra atļauju ziedojuma (dāvinājuma) līguma slēgšanai. Līgumi ar 

ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējiem tiek slēgti un ziedojums (dāvinājums) tiek veikts pēc 
kapitāla daļu turētāja piekrišanas un finanšu ministra atļaujas saņemšanas. 
 
7. Atskaites  

Atbilstoši ziedojuma (dāvinājuma) līgumam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējs līdz katra nākamā 
gada 1. martam sniedz rakstisku atskaiti par līdzekļu izlietojumu saskaņā ar ziedojuma 
(dāvinājuma) mērķi un tāmi, kas ir ziedojuma (dāvinājuma) līguma neatņemama sastāvdaļa.  
 

Ziedojuma (dāvinājuma) atskaite ietver informāciju par finansējuma izlietojuma mērķi, projekta 
aprakstu, saņemto finansējumu, projekta norises laiku un vietu, sasniegto mērķauditoriju un 
novērtējumu par ziedojuma (dāvinājuma) mērķa sasniegšanu un ieguldījumu sabiedrībā. AS 
"Latvenergo" ir tiesības prasīt un saņemt no ziedojuma (dāvinājuma) saņēmēja papildu 

informāciju un dokumentus par ziedojuma (dāvinājuma) izlietojumu, kā arī pārbaudīt attiecīgās 
informācijas patiesīgumu.  
 
AS "Latvenergo" ir tiesības auditēt ziedojuma (dāvinājuma) līguma izpildi, piesaistot trešo pusi – 

ārējo auditoru. 
 
8. Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģijas un projektu konkursu publiskošana 

Atbilstoši PKC Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīniju 

27.1. punktam  AS "Latvenergo" ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija ir publicēta AS 
"Latvenergo"  interneta vietnē: 
https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi. 

https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi
https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi
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Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta 1. 
daļas 3. punktu AS "Latvenergo" interneta vietnē: https://latvenergo.lv/lv/sociala-

atbildiba/davinajumi-ziedojumi ir publiskota informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma 
(dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem. 
 
Informācija par aktuālajiem projektu konkursiem tiek publicēta AS "Latvenergo" interneta 

vietnes jaunumu sadaļā: https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes un sadarbības partneru 
interneta vietnēs. 

https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi
https://latvenergo.lv/lv/sociala-atbildiba/davinajumi-ziedojumi
https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes

