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Latvijas Nacionālās bibliotēkas ATBALSTA BIEDRĪBA 
Reģ. Nr. 50008034971; juridiskā adrese: K.Barona iela 14, Rīga; LV-1050 

 Birojs: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048; tel. 67843767 

 
APSTIPRINĀTS 

“Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība” 
2014. gada 15. decembra Valdes sēdē, protokols Nr. 9 

Ziedojumu nolikums stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī 
 
 

ZIEDOJUMU NOLIKUMS  
 
Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 
(turpmāk tekstā - Atbalsta biedrība) saņem un izlieto ziedojumus un dāvinājumus 
Atbalsta biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai, un publiski atspoguļo ziedotāju 
ieguldījumu.  

 
Šis nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR likumu “Par Sabiedriskām organizācijām 
un to apvienībām”, „Sabiedriskā labuma organizāciju likumu”, „Biedrību un 
nodibinājumu likumu” un Atbalsta biedrības statūtiem. 
 
Ziedojums šā nolikuma izpratnē ir finanšu līdzekļi, manta un sniegtie bezatlīdzības 
pakalpojumi Atbalsta biedrības statūtos noteikto mērķu īstenošanai. 
 
Ziedotājs šā nolikuma izpratnē ir juridiska vai fiziska persona, kas bez atlīdzības 
nodevusi Atbalsta biedrības rīcībā finanšu līdzekļus, mantu vai pēc Atbalsta biedrības 
lūguma sniegusi savus pakalpojumus bez atlīdzības.  
 
 

 
1. ZIEDOJUMU SAŅEMŠANA, REĢISTRĒŠANA UN IZLIETOŠANA 

 
1.1. Ziedotājs izsniedz Atbalsta biedrībai, un Atbalsta biedrība pieņem no Ziedotāja 
Ziedojumu ar uzlikumu - izlietot saņemto Ziedojumu saskaņā ar Atbalsta biedrības statūtos 
noteiktajiem darbības mērķiem un uzdevumiem, šī nolikuma noteikumiem un noslēgtā līguma 
par ziedojumiem noteikumiem. 
 
1.2. Pamatojoties uz VID 28.01.2004. rīkojumu Nr.150.3.15.p., Atbalsta biedrībai ir tiesības 
saņemt ziedojumus skaidrā naudā un ar pārskaitījumu. 
 
1.3. Atbalsta biedrība ziedojumu saņemšanai var rīkot publiskas akcijas. Biedrība katrai 
akcijai izstrādā un publisko akcijas nosacījumus un nosaka īstenošanas laiku. 
 
1.4. Pamatojoties uz līgumos par ziedojumu saņemšanu paredzēto un Atbalsta biedrības 
izsniegtajās maksājumu kvītīs ietverto informāciju, Ziedotāji tiek iekļauti Atbalsta biedrības 
speciāli veidotajā Ziedotāju reģistrā.  
 
1.5. Ziedotāju reģistrs tiek veidots un uzturēts elektroniskā formā un noteiktā kārtībā reģistrēts 
Datu Valsts inspekcijā. 
 
1.6. Ziedotāja vārds un Ziedojuma apmērs naudas izteiksmē tiek publicēts Atbalsta biedrības 
mājas lapā mēneša laikā pēc Ziedojuma saņemšanas. Ziedotāja vārds netiek publicēts, ja 
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Ziedotājs izteicis šādu lūgumu Atbalsta biedrībai. Šādos gadījumos Ziedotāja vārds tiek 
norādīts kā – anonīms. 
 
1.7. Ziedojumi, kas izdarīti mantiskā ieguldījuma veidā vai bezatlīdzības pakalpojumu veidā, 
tiek novērtēti naudas izteiksmē un to publiskais atspoguļojums tiek noteikts starp Ziedotāju un 
Atbalsta biedrību noslēgtajā līgumā. 
 
1.8. Ziedojumi tiek izlietoti saskaņā ar Atbalsta biedrības statūtos noteiktajiem darbības 
mērķiem un uzdevumiem, atbilstoši šī nolikuma noteikumiem, noslēgtā līguma par 
ziedojumiem un vienošanās par ziedojumu izlietojumu noteikumiem. 
 
1.9. Atbalsta biedrības rīcībā paliek ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Ziedojumu kopējās 
summas un tiek izlietoti tās darbības nodrošināšanai, turpmākajai līdzekļu piesaistīšanai 
statūtos noteikto mērķu īstenošanai un citiem administratīvajiem izdevumiem. 
 
1.10. Ne retāk kā reizi gadā Atbalsta biedrība atskaitās par saņemtajiem ziedojumiem un to 
izlietojumu likumos un MK noteikumos paredzētā kārtībā. 
 

2. ZIEDOTĀJU SNIEGTĀ ATBALSTA PUBLISKS ATSPOGUĻOJUMS. 
 
2.1. Ziedotājam LR normatīvajos aktos pieļaujamā kārtībā un apmērā un nolikumā norādītos 
gadījumos kā pateicība par Ziedojumu tiks piešķirtas tiesības uz viņa vārda un uzvārda, 
uzņēmuma vai cita vārda atspoguļošanu LNB Ziedotāju grāmatā, Lielajā ziedotāju sienā vai 
Pateicības zīmēs pie bibliotēkas krēsliem, galdiem, plauktiem un auditorijām. Ziedotājam ir 
tiesības atteikties no vārda atspoguļošanas un palikt anonīmam.  
 
2.2. Ziedotājs, kurš pēc Atbalsta biedrības aicinājuma veicis Ziedojumu, kura summa vai 
vērtība naudas izteiksmē ir no 15,00 eiro līdz 449,99 eiro, un ir reģistrēts Atbalsta biedrības 
elektroniskajā Ziedotāju reģistrā, tiek atspoguļots elektroniskajā LNB Ziedotāju grāmatā, 
izņemot gadījumu, ja Ziedotājs ir atteicies no atspoguļošanas.  
 
2.2.1. LNB Ziedotāju grāmata ir digitāla grāmata, kas publiski pieejama LNB infokioskos un 
Atbalsta biedrības mājas lapā. 
 
2.2.2. Ziedotāji LNB Ziedotāju grāmatā tiek publicēti sekojošās kategorijās atbilstoši vārda 
atpoguļojuma veidam:  
2.2.2.1. Ziedotāji 15,00 – 99,99 EUR; 
2.2.2.2. Ziedotāji 100,00 – 299,99 EUR; 
2.2.2.3. Ziedotāji 300,00 – 449,99 EUR; 
2.2.2.4. Ziedotāji plāksnē pie krēsla – 450,00 – 699,99 EUR 
2.2.2.5. Ziedotāji plāksnē pie galda – 700,00 – 1499,99 EUR; 
2.2.2.6. Ziedotāji plāksnē pie plaukta – 1500,00 – 4999,99 EUR; 
2.2.2.7. Ziedotāji Lielajā ziedotāju sienā sākot ar 5000,00 EUR; 
2.2.2.8. Ziedotāji plāksnē pie auditorijas sākot ar 70 000,00 EUR. 
 
2.3. Ziedotājs, kurš pēc Atbalsta biedrības aicinājuma veicis Ziedojumu, kura summa vai 
vērtība naudas izteiksmē ir ne mazāka kā 5000,00 eiro, un ir reģistrēts Atbalsta biedrības 
elektroniskajā Ziedotāju reģistrā, tiek atspoguļots uz plāksnes Lielajā ziedotāju sienā, izņemot 
gadījumus, ja Ziedotājs izvēlējies atspoguļot vārdu pie auditorijas, vai, ja Ziedotājs ir atteicies 
no atspoguļošanas.  

 
2.3.1. Lielā ziedotāju siena ir izvietota LNB ēkas vestibilā. 
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2.3.2. Ziedotāji Lielajā Ziedotāju sienā tiek atspoguļoti atbilstoši Ziedojuma summai sekojoša 
izmēra plāksnēs: 
2.3.2.1. Ziedojumi 5000,00 – 9999,99 EUR – plāksnes izmērs 25 x 8 cm; 
2.3.2.2. Ziedojumi 10 000,00 – 19 999,99 EUR – plāksnes izmērs 50 x 8 cm; 
2.3.2.3. Ziedojumi 20 000,00 – 29 999,99 EUR – plāksnes izmērs 50 x 16 cm; 
2.3.2.4. Ziedojumi 30 000,00 – 54 999,99 EUR – plāksnes izmērs 76 x 16 cm; 
2.3.2.5. Ziedojumi 55 000,00 – 69 999,99 EUR – plāksnes izmērs 100 x 25 cm; 
2.3.2.6. Ziedojumi 70 000,00 EUR un vairāk – plāksnes izmērs 100 x 33 cm. 
 
2.3.3. Uz plāksnes Lielajā ziedotāju sienā tiek atspoguļots: 

• Juridiskām personām – nosaukums; 
• Fiziskām personām – vārds, uzvārds. 
 

2.4. Ziedotājs, kurš pēc Atbalsta biedrības aicinājuma veicis Ziedojumu naudā, kura summa ir 
ne mazāka kā 450,00 eiro, un ir reģistrēts Atbalsta biedrības elektroniskajā Ziedotāju reģistrā, 
var izvēlēties atspoguļošanas veidu speciālā Pateicības zīmē pie bibliotēkas krēsla, galda, 
plaukta. 
 
2.4.1.Pateicības zīme tiek izvietota LNB ēkā, piestiprinot to pie ēkas mēbelēm sabiedriskajā 
zonā, atbilstoši Ziedojuma summai: 

• Ziedojot ne mazāk kā 450,00 EUR – Pateicības zīme pie krēsla lasītavā; 
• Ziedojot ne mazāk kā 700,00 EUR – Pateicības zīme pie galda lasītavā; 
• Ziedojot ne mazāk kā 1500,00 EUR – Pateicības zīme pie plaukta lasītavā. 

 
2.4.2. Pateicības zīmēs pie mēbelēm tiek atspoguļots Ziedotāja izvēlēts uzraksts, kas ietver 
vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu un nav garāks par pieciem vārdiem. 
 
2.5. Ziedotājs, kurš pēc Atbalsta biedrības aicinājuma veicis Ziedojumu, kura vērtība naudas 
izteiksmē ir ne mazāka kā 70 000,00 eiro un ne mazāka kā 1400,00 eiro par 1 m2, iegūst 
tiesības uz nosaukuma vai vārda un uzvārda atspoguļošanu Pateicības zīmē, kas izvietota 
LNB lasītavās un grupu nodarbību telpās, piestiprinot to pie sienas, interjera detaļām telpās 
vai sektoros ēkas sabiedriski pieejamā zonā. 

 
2.6. Atkarībā no Ziedojuma summas vai vērtības naudas izteiksmē, vai arī no sniegtā atbalsta 
rakstura un veida, ir iespējama arī cita veida pateicības izteikšana Ziedotājam, kura sniegtais 
atbalsts LNB ir bijis īpaši nozīmīgs un pašaizliedzīgs. 
 
2.7. Par cita veida pateicības izteikšanu un Ziedotāja kvalificēšanos LNB Ziedotāja labvēlības 
statusa piešķiršanai, lemj Atbalsta biedrības valde kopā ar LNB direktoru. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja                                                                        Undīne Būde 
 
Valdes priekšsēdētājas vietnieks                                                       Georgs Turlajs 
 
 


