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Ziedojumu (dāvinājumu) uzskaites noteikumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” (turpmāk - uzņēmums) 

grāmatvedības reģistros uzskaita veiktās darbības saistībā ar ziedojumiem (dāvinājumiem).  

2. Gadījumā, ja ir spēkā normatīvie akti vai grozījumi tajos, kas nosaka no šiem noteikumiem atšķirīgu 

kārtību, piemērojamas augstākstāvošas normas.  

3. Uzņēmumam, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, ir 

aizliegts ziedot (dāvināt) finanšu līdzekļus un mantu.  

4. Uzņēmums finanšu līdzekļus vai mantu var ziedot (dāvināt) tikai kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, 

sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai. Ziedot (dāvināt) ir atļauts 

tikai tad, ja: 

4.1. uzņēmumam pastāv iespēja kontrolēt dāvinājuma (ziedojuma) izlietošanu; 

4.2. ziedošanas (dāvināšanas) brīdī attiecīgais uzņēmums ir samaksājis valstij un pašvaldībai 

visus nodokļus;  

4.3. ziedošanas (dāvināšanas) brīdī attiecīgais uzņēmums ir izmaksājis darbiniekiem algas;  

4.4. uzņēmums iepriekšējā gadā ir strādājis ar peļņu.  

5. Pusēm vienojoties, naudas līdzekļu vai materiālo vērtību nodošana var tikt noformēta ar ziedojuma 

(dāvinājuma) līgumu. 

6. Ziedojuma (dāvinājuma) līgums obligāti slēdzams gadījumā, ja atsevišķa dāvinājuma (ziedojuma) 

summa pārsniedz Likumā noteikto apjomu. Viens līguma eksemplārs izsniedzams ziedotājam 

(dāvinātājam), otrs glabājas uzņēmumā. Pēc ziedotāja (dāvinātāja) vēlēšanās ziedojuma (dāvinājuma) 

līgumu var apstiprināt notārs.  

7. Saņemtie ziedojuma (dāvinājuma) naudas līdzekļi, kas paredzēti ilgstošai lietošanai, tiek grāmatoti 

sekojoši:  

D 26...     K 591...  saņemot ziedojumu (dāvinājumu);  

D 591...   K 8...    pārējie ieņēmumi — izlietojot ziedojumu (dāvinājumu) taksācijas gadā;  

D 8...       K 26...; 53... pārējie izdevumi — izlietojot ziedojumu (dāvinājumu) taksācijas gadā;  

8. Saņemot ziedojumus (dāvinājuma) naudas līdzekļus, kas tiks izlietoti taksācijas gadā, grāmato:  

D 26...     K 8... saņemot ziedojumu (dāvinājumu);  

D 8...       K 26...; 53... pārējie izdevumi — izlietojot ziedojumu (dāvinājumu) taksācijas gadā;  

9. Saņemtie ziedotie pamatlīdzekļi tiek grāmatoti sekojoši:  

D 12...     K 59... saņemot ziedotos pamatlīdzekļus;  

D 78… K 129... aprēķinot nolietojumu.  

D 59...    K 801... pārējie ieņēmumi — norakstītā taksācijas gada nolietojuma daļa.  

10. Izsniegtie ziedojuma (dāvinājuma) līdzekļi (ielūgumi uz pasākumiem), tiek grāmatoti sekojoši:  

D 8...      K 26...; 60... pārējie izdevumi — izlietojot ziedojumu (dāvinājumu) taksācijas gadā.  

11. Saskaņā ar Uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu izsniegto ielūgumu vērtība juridiskajām personām 

tiek attiecināta uz ar saimniecisko darbību nesaistītajiem izdevumiem.  


