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Ievads
Vadlīnijas ir izstrādātas, lai nodrošinātu labu finanšu pārvaldību, finansējuma un ziedojumu
saņemšanas sasaisti ar biedrības "Ascendum" misiju, mērķiem un vērtībām, un saglabātu neatkarību
no finansētājiem un / vai ziedotājiem. Vadlīnijas nosaka arī caurskatāmību attiecībā uz finansējuma
un ziedojumu avotu identitāti, lai novērstu jebkādas aizdomas par ietekmi vai interešu konfliktiem,
reputācijas riskus un citus riskus, ko finansējuma un ziedojumu pieņemšana varētu radīt biedrībai
"Ascendum". Vadlīnijās iekļautie principi tiek ievēroti visiem finansējuma veidiem, avotiem un
summām. “Finansējums” šo vadlīniju izpratnē ir jebkāds finansiāls atbalsts (ieskaitot ziedojumus)
biedrības "Ascendum" darbībai – finanšu līdzekļu veidā vai natūrā.

Finansējuma pieņemšana
Ievērojot Vadlīnijās noteiktās prasības, biedrība "Ascendum" saglabā rīcības brīvību, nosakot, kuru
finansējumu pieņemt un kādu nepieņemt.
Pirms lēmuma pieņemšanas biedrība pārliecinās:
•
•
•

•

•
•

•

ka finansējums atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem un jebkuriem noteikumiem, kas
attiecas uz konkrēto finansējumu;
ka finansējuma saņemšana nerada nekādus interešu konfliktus;
ka finansējums atbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas
finansēšanas novēršanas tiesību aktiem, īpašu uzmanību pievēršot finansējuma saņemšanai
no valstīm, kurās minētajās jomās konstatēti augsti riski;
par finansētāja reputāciju, pamatā izmantojot publiski pieejamo informāciju. Ascendum
nepieņem finansējumu no personām (juridiskām un fiziskām), kuru ideoloģija vai prakse ir
prettiesiska, neētiska vai var kaitēt Ascendum reputācijai;
ka finansēšanas līguma informācijas sniegšanas un izpaušanas prasības ir saskaņā ar fizisko
personu datu apstrādes likumu;
ka nepastāv būtisks risks, ka finansētājs apdraudēs Ascendum integritāti. Veicot šo izpēti,
Ascendum cita starpā izsver šādus faktorus: - darījumus, kurā ir iesaistīts vai ar kuru ir saistīts
finansētājs; - vai par finansētāja darbību ir negatīva informācija plašsaziņas līdzekļos; - vai
finansētājs ir bijis vai pašlaik ir iesaistīts kādā tiesvedībā; - finansētāja nostāju par pilsonisko
sabiedrību. Izvērtējot potenciālo finansējumu un finansētāju, kā papildu informācijas avots
var tikt izmantota publiskos reģistros un informācijas atkalizmantotāju piedāvātajos
pakalpojumos pieejamā informācija (piemēram, VID Publiskojamās informācijas datubāzes,
SIA “Lursoft” datubāzes, SIA “Firmas.lv” datubāzes, Valsts vienotās datorizētās
zemesgrāmatas u.c. avoti);
biedrība pievērš uzmanību un ņem vērā korupcijas riskus, piemēram, ja finansējums tiek
pieņemts no partnera valsts, kas pakļauta augstam korupcijas riskam.

Finansējums no publiskās pārvaldes
Ascendum pieņem finansējumu no publiskās pārvaldes iestādēm, aģentūrām vai citām struktūrām, ja
izpildās visi sekojošie kritēriji:
•

ja nepastāv risks politiskai ietekmei Ascendum pašreizējās un turpmākajās aktivitātēs;

•
•

biedrība ir pārliecinājusies, ka publiskās pārvaldes iestādes, to īstenotā politika un prakse
atbilst LPA vērtībām un principiem;
Biedrība ir pārliecinājusies, ka finansējuma pieņemšana neierobežos LPA darbību un
stratēģiskās izvēles.

Finansējums no fondiem
Ascendum pieņem finansējumu no fondiem, tai skaitā no ārvalstu diplomātiskā korpusa finansējuma,
labdarības organizācijām un līdzīgām pilsoniskās sabiedrības organizācijām tikai tad, ja izpildās visi
sekojošie kritēriji:
•
•
•

Biedrība ar pietiekamu pārliecību ir noskaidrojusi, ka finanšu līdzekļu avots ir likumīgs un
caurskatāms;
Biedrība ir pārskatījusi fonda vēsturi, tostarp publiski pieejamu informāciju par iepriekšējiem
piešķīrumiem un fonda finansējumu;
Biedrība ir pārliecinājusies, ka jebkādas filozofiskas vai cita veida fonda aktivitātes nav
pretrunā Ascendum misiju, mērķiem, vērtībām un darbības pamatprincipiem.

Finansējums no komercsektora
Ascendum pieņem finansējumu no uzņēmumiem, ja izpildās visi sekojošie kritēriji:
•
•

vienošanās starp finansētāju un Ascendum skaidri nošķir filantropisko finansējumu no
sponsorēšanas, pakalpojuma sniegšanas vai cita veida darījuma attiecībām;
Biedrība "Ascendum" ir izvērtējusi finansētāja reputāciju, pamatā izmantojot publiski
pieejamu informāciju, pārliecinoties, vai sadarbība nevar negatīvi ietekmēt Ascendum
reputāciju. Ascendum nepieņem finansējumu no personām, kuru uzņēmējdarbības prakse ir
nelikumīga vai neētiska.

Ziedojumi
•
•

•
•

•
•

•

Biedrība "Ascendum" pieņem ziedojumus tikai no ziedotājiem ar labu reputāciju, par kuru
līdzekļu izcelsmes likumību nerodas šaubas.
Saņemot ziedojumus no personām, kas kalendārajā gadā ziedojuši vairāk par 10
minimālajām mēnešalgām (kopsummā vai vienā maksājumā), biedrība slēdz ar ziedotāju
rakstveida līgumu.
Būtiskus riskus nerada ziedojumi līdz 100 eiro (simts eiro) un ziedojumi no Ascendum
biedriem. Šādus ziedojumus pieņem bez papildu pārbaudes;
Par ziedojumiem virs 100 eiro (simts eiro) no ziedotājiem, kas nav Ascendum biedri,
biedrības vadītājs veic pārbaudi par ziedotāja personību, ievāc ziņas no publiski pieejamiem
resursiem, kā arī iespēju robežās sazinās ar ziedotāju un noskaidro ziedošanas motivāciju;
Par ziedojumiem virs 100 eiro (simts eiro) ziedotāju juridisko personu vadību un patiesos
labuma guvējus pārbauda šeit: https://sankcijas.fid.gov.lv/
Saņemot ziedojumus no juridiskām vai privātpersonām virs 100 eiro, Ascendum pārliecinās,
ka nepastāv ietekmes risks un ziedojuma pieņemšana netraucēs Ascendum mērķu
sasniegšanai un darbībai.
Ascendum nepieņem anonīmus ziedojumus, tas ir ziedojumus, no personām, kuru identitāti
nav iespējams noskaidrot, izņemot tādus, kas saņemti ar starpniecību (Mobilly, ziedojumu

•

•

platformas, skaidrā naudā ziedojumu piesaistes kampaņās. Par anonīmiem šo vadlīniju
kontekstā netiek uzskatīti ziedojumu kampaņu laikā piesaistīti ziedojumi, kas saņemti caur
PayPal, ko tehnisku iemeslu dēļ grāmatvediski var uzskaitīt tikai par anonīmiem.
Gadījumā, ja ziedotājs pieprasa anonimitāti, ziedojums var tikt pieņemts tikai tad, ja tiek
izpildītas šādas prasības:
o Biedrība ir pietiekami pārliecinājusies par finansētāja identitāti, lai būtu droša, ka
nevar rasties interešu konflikti, ietekme vai citi riski;
o Biedrība ir pārliecinājusies, ka ziedotājs, kas pieprasa anonimitāti, nerada aizdomas
par finansētāja un finansējuma atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un
biedrības "Ascendum" ētiskas finansējuma un ziedojumu saņemšanas vadlīnijām.
Ja ziedojumam atbilstības pārbaudē biedrība konstatē neatbilstību Vadlīnijām, Ascendum
šādu ziedojumu nepieņem. Ja ziedojums jau nodots Ascendum rīcībā un ir iespējams
noskaidrot ziedotāju, kam un kur to atmaksāt, ziedojumu nekavējoties atmaksā.

Vispārējie un mērķa ziedojumi
Pastāv divu veidu ziedojumi – vispārējie un mērķa ziedojumi. Mērķa ziedojums ir ziedojums
konkrētam mērķim, piemēram, aktivitātei vai projektam. Savukārt vispārējais ziedojums ir tāds, kura
izlietojumu var brīvi izvēlēties biedrība pati tik tālu, cik tas saskan ar biedrības mērķiem.

Kolektīvā finansēšana
Kolektīvās finansēšanas gadījumā LPA ievēros šādus papildu apsvērumus:
•

•
•

Biedrība "Ascendum" ir pārliecinājusies, ka kolektīvās finansēšanas platformas reputācija un
metodes ir pieņemamas un atbilst biedrības "Ascendum" ētiskas finansējuma un ziedojumu
saņemšanas vadlīnijas prasībām;
Biedrība ir pārliecinājusies, ka platforma identificē finansētājus;
Biedrība ir pārliecinājusies, ka platforma uztur atbilstības pārbaudes un standartus, lai
nodrošinātu atbilstību visiem attiecīgajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas
tiesību aktiem un citiem tiesību aktiem.

Finansējuma izlietošana
Ascendum rakstiski vienojas ar finansētājiem par finansējuma izlietošanas nosacījumiem, izņemot
ziedojumus, kas nepārsniedz 10 minimālās mēnešalgas.
Gadījumā, ja biedrība saņem ticamus pierādījumus par to, ka informācija, ko sniedza finansētājs, bija
nepilnīga vai neprecīza, vai tā ir kļuvusi neprecīza, biedrība nekavējoties izvērtē, vai līgums ar
finansētāju ir jāpārskata, veicot grozījumus vai līguma laušanu.
Gadījumā, ja saņemtais finansējums paredz tālāku nodošanu, tai skaitā aktivitāšu īstenošanas
partnerus, kam paredzēts nodot finansējumu, LPA izvērtē riskus un pārliecinās, ka netiek pārkāptas
Vadlīniju prasības, tai skaitā pārliecinās, ka finansējums netiek novirzīts personām, kas saistītas ar
terorismu vai terorisma finansēšanu.

