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1. Mērķis: 

     VAS “Valsts nekustamie īpašumi” ziedošanas (dāvināšanas) politikas mērķis ir definēt VNĪ 

ziedošanas (dāvināšanas) pamatprincipus, lai veicinātu VNĪ vidēja termiņa darbības 
stratēģijas 2018.-2022. gadam īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.   

 

2. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums: 

2.1. KVS – kvalitātes vadības sistēma; 
2.2. VNĪ – valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”. 

 
3. Atbildība: 

Par VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) politikas realizēšanu atbild Korporatīvās komunikācijas un 
ilgtspējas daļa. 

 
4. Apraksts:  

4.1. Ziedojumus (dāvinājumus) izvērtē atbilstoši VNĪ definētajām uzņēmuma vērtībām, 
korporatīvās sociālās atbildības prioritārajiem atbalsta virzieniem un Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.   

4.2. VNĪ  ziedo (dāvina), ja:  

4.2.1.  ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, 
vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;  

4.2.2.  ir iespējams kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;  
4.2.3.  ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij vai pašvaldībai visus nodokļus 

un izmaksājusi darbiniekiem algas;  
4.2.4.  iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.  

4.3. VNĪ ziedošanas (dāvināšanas) aktivitātes veic atbilstoši valdes un padomes definētajiem 
korporatīvās sociālās atbildības stratēģiskajiem virzieniem:  

4.3.1. ilgtspējīga vide;   
4.3.2. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana;   
4.3.3. drošas darba vides attīstība;   
4.3.4. inovācijas nekustamo īpašumu attīstībā un pārvaldībā.   

4.4. VNĪ ziedo sabiedriskā labuma organizācijām kustamo mantu un finanšu līdzekļus tādā 
apmērā, ko veido VNĪ darbaspēka, darbarīku un/vai piesaistītā ārpakalpojuma izmaksas, 
ja ziedošanas projekta ietvaros vienlaikus tiek sniegts arī pakalpojums. 

4.5. VNĪ atbalsta tādas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes un projektus, kas atbilst 

vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:   
4.5.1. atbilstība VNĪ ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un to sasniegšanas veicināšana;   
4.5.2. atbilstība VNĪ darbības virzieniem, sabiedrības izpratnes par šo darbības virzienu 

aktualitātēm veicināšana;   

4.5.3. būtiska ilgtermiņa iespaida un sabiedriskā labuma sniegšana, kā arī jau īstenoto un 
iesākto atbalsta programmu turpināšana;   

4.5.4. ilgtermiņa abpusēji bagātinošu attiecību nodrošināšana ar projektu veicējiem un 
visām ieinteresētajām pusēm.   

4.6. VNĪ prioritāri iespēju robežās atbalsta šādas korporatīvās sociālās atbildības aktivitātes 
un projektus:   
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4.6.1. izglītības un zinātnes projekti;  
4.6.2. publisko teritoriju labiekārtošana un ilgtspējīgas vides veidošana;   
4.6.3. dalība klientu, sadarbības partneru un apkaimes kopienu sadarbības un korporatīvās 

sociālās atbildības projektos, kas atbilst šīs politikas 4.2. un 4.3. punktā 
definētajiem mērķiem.   

4.7. VNĪ neatbalsta:   
4.7.1. aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem un / vai apšaubāmu sabiedrisko 

nozīmīgumu;   
4.7.2. uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes;   
4.7.3. reliģiska un / vai politiska satura aktivitātes vai aktivitātes, kuras var asociēt ar šādu 

saturu.  

4.8. Lēmumu par atbalstu korporatīvās sociālās atbildības aktivitātēm pieņem īpaši šim 
nolūkam izveidota Ziedošanas (dāvināšanas) iniciatīvu izvērtēšanas komisija, kuras 
sastāvā darbojas VNĪ valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors, Finanšu pārvaldes 
direktors, Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītājs, komunikācijas 

projektu vadītājs ilgtspējas jomā, un apstiprina valde. Komisija nepieciešamības 
gadījumā piesaista neatkarīgos ekspertus.  

4.9. Līdzekļu apmēru, ko VNĪ no peļņas var novirzīt sabiedriskā labuma projektu atbalstam, 
nosaka Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums  

un citi normatīvie akti. Katra gada ziedojumu summa tiek noteikta VNĪ budžetā vai 
saskaņā ar atsevišķu padomes lēmumu.   

4.10. Ziedošanas (dāvināšanas) politiku, ziedošanas (dāvināšanas) kārtību un atbalstīto 
projektu sarakstu publicē VNĪ mājas lapā www.vni.lv.   

4.11. Slēdzot ziedojuma (dāvinājuma) līgumu, ko sagatavo atbilstoši  Ministru 
kabineta 2013. gada 13. augusta noteikumos  Nr. 535 “Noteikumi par publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas dāvinājuma (ziedojuma) līgumu”  apstiprinātajam 
ziedojumu (dāvinājumu) tipveida līgumam, ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējs apņemas 

noteiktā termiņā sniegt atskaiti par līdzekļu izlietojumu saskaņā ar ziedojuma 
(dāvinājuma) mērķi un tāmi, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.   

  
 

http://www.vni.lv/

