
Ziedojumu atbilstības pārbaudes principi
Apstiprināti 2018. gada 3. aprīļa valdes sēdē

A. PROGRESĪVIE uzsver, ka partijas fnansiālā neatkarība un ienākumu 
caurskatāmība ir viena no partijas vadības organizatoriskajām 
prioritātēm. Partijas saņemtajiem ziedojumiem ir jākalpo progresīvās 
politiskās domas attīstībai, kā arī partijas politiskā darba stiprināšanai un 
tie nedrīkst apdraudēt partijas neatkarību un reputāciju, kā arī ietekmēt 
partijas institūciju lēmumus jo īpaši politiskos jautājumos. Tāpēc partijas 
PROGRESĪVIE līdzekļu piesaistes mērķis ir veidot diferencētu, dažāda un 
plaša personu loka ziedojumu bāzi, kas nostiprina partijas darbības 
neatkarību un politisko rīcībspēju.   

B. PROGRESĪVIE atzīst, ka 2018. gada Saeimas vēlēšanu kampaņas viens 
no lielākajiem izaicinājumiem būs partijas fnansiālā konkurētspēja ar citu
partiju kampaņām pieejamajiem līdzekļiem. Lai pārstāvētu progresīvo 
politisko domu Latvijā, partijai PROGRESĪVIE ir aktīvi jāpiesaista nozīmīgi
līdzekļi partijas priekšvēlēšanu kampaņas fnansēšanai. Šo darbu 
PROGRESĪVIE apņemas veikt ar lielu rūpību un augstu atbildību.

C. PROGRESĪVIE atsaucas uz partiju fnansēšanas tiesisko regulējumu, kas 
2018. kalendārā gada ietvaros ierobežo no vienas fziskas personas 
saņemto ziedojumu apmēru līdz 21 500 eiro vai maksimāli 1/3 no 
attiecīgās fziskās personas 2017. kalendārā gada bruto ienākumu 
kopsummas. PROGRESĪVIE atrodas un turpinās uzturēt ciešu sadarbību 
ar uzraugošajām institūcijām ziedojumu atbilstības pārbaudē.

D. Papildus likumā noteiktajam pienākumam partijas PROGRESĪVIE valde 
veic visu ziedojumu rūpīgu pārbaudi atbilstoši šai procedūrai:

1) visus ienākošos ziedojumus reizi nedēļā pārbauda partijas 
grāmatvede un valdes priekšsēdētājs vai cits valdes pilnvarots 
valdes loceklis, veicot ziedotāja reputācijas pārbaudi saskaņā ar 
publiski pieejamo vai partijas biedru un amatpersonu rīcībā esošo 
informāciju par ziedotāju,  

2) visus saņemtos ziedojumus valdes priekšsēdētājs reizi nedēļā 
deklarē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam,

3) valdes priekšsēdētājs reizi nedēļā izsūta pateicības ziedotājiem, 
tādējādi nodrošinot atgriezenisko saiti un informācijas apmaiņu ar 
ziedotāju,

4) ja kalendārajā gadā viens ziedojums no personas, kas ir partijas 
biedrs/biedre, pārsniedz 1000 eiro summu vai ja vairāku 
ziedojumu kopsumma pārsniedz 1000 eiro, valdes priekšsēdētājs 
vai valdes pilnvarots valdes loceklis/locekļi sniedz ziedotājam 



informāciju par tiesisko regulējumu attiecībā uz ierobežojumiem 
partijai (kopējās summas limiti un nosacījums par 1/3 no 
iepriekšējā kalendārā gada kopējiem bruto ienākumiem), kā arī 
lūdz apstiprināt/izskaidrot ziedoto līdzekļu izcelsmes likumību,

5) ja kalendārajā gadā viens ziedojums no personas, kas nav partijas 
biedrs/biedre, pārsniedz 1000 eiro summu vai ja vairāku 
ziedojumu kopsumma pārsniedz 1000 eiro, valdes priekšsēdētājs 
vai valdes pilnvarots valdes loceklis/locekļi sniedz ziedotājam 
informāciju par tiesisko regulējumu attiecībā uz ierobežojumiem 
partijai (kopējās summas limiti un nosacījums par 1/3 no 
iepriekšējā kalendārā gada kopējiem bruto ienākumiem), kā arī 
veic ziedojuma atbilstības pārbaudi atbilstoši šiem kritērijiem, to 
rakstiski dokumentējot:

a) ziedotāja/ziedotājas reputācijas un iespējamo partijas 
reputācijas risku izvērtējums (personas līdzšinējā 
sabiedriskā, politiskā un uzņēmējdarbība, tās atbilstība 
partijas ideoloģiskajām un programmatiskajām 
nostādnēm, pagātnē konstatētie pārkāpumi, saikne ar 
iespējamiem korupcijas darījumiem vai neētisku 
lobēšanu un interešu pārstāvību, kā arī citi faktori),

b) līdzekļu izcelsmes atbilstības izvērtējums (vai līdzekļi ir 
iegūti legāli, ir atbilstoši deklarēti, uzņēmējdarbība, 
saimnieciskā vai profesionālā darbība nav pretrunā ar 
partijas ideoloģiskajām un programmatiskajām 
nostādnēm, kā arī citi faktori),

c) ziedotāja iespējamās ietekmes uz partijas lēmumiem 
risku izvērtējums (saikne ar noteiktām interešu grupām, 
lobēšanas organizācijām, dažādos politiskās korupcijas 
skandālos, slēpta vai atklāta interese iegūt politisku 
ietekmi vai labvēlību, saikne ar vai ieinteresētība 
publiskajos iepirkumos, kā arī citi faktori).

6) ja viens ja viens ziedojums no personas, kas nav partijas 
biedrs/biedre, pārsniedz 10000 eiro summu vai ja vairāku 
ziedojumu kopsumma pārsniedz 10000 eiro, tad valdes 
priekšsēdētājs vai valdes pilnvarots valdes loceklis/locekļi veic 
D.5. paredzēto izvērtējumu un iesniedz to tuvākajā iespējamajā 
valdes sēdē valdes lēmuma taisīšanai par ziedojuma pieņemšanu.

a) Ja izvērtējumu nav iespējams veikt un izskatīt valdes 
sēdē līdz tiesību aktos noteiktajam deklarācijas un/vai 
ziedojuma pieņemšanas termiņam, tad valdes 
priekšsēdētājs vai valdes pilnvarotais valdes 
loceklis/locekļi ziedojumu pieņem ar nosacījumu, ka ar 
valdes lēmumu tas var tikt atmaksāts 
ziedotājam/ziedotājai vai ar to tiek veiktas citas 
darbības, kuras paredz tiesiskais regulējums (piemēram,
ieskaitīšana valsts budžetā).    

 


