
SAVELATVIA.COM ZIEDOJUMU NOLIKUMS

1. Vispārīgi 

1.1. Kampaņas „Save Latvia” (turpmāk „Glāb Latviju”) organizētājs: biedrība SAVE LATVIA, 
reģ.nr.: 50008171451.
1.2. Mērķis: Ziedojumu piesaistīšana Latvijas valsts aizdevuma atgriešanai Starptautiskajam 
Valūtas  Fondam  ar  domu  vienoties  ar  valsts  vadību  iemainīt  uzkrātos  līdzekļus  pret 
noteiktiem darbiem valstī.
1.3. Plānotais ziedojumu uzkrājumu apmērs: 1 EUR – 1.68 miljardi EUR.
1.4. Darbības laiks: februāris 2011 – decembris 2013.
1.5. Ziedotāji: fiziskas un juridiskas personas no visas pasaules.
1.6. Valūta: jebkura.
1.7. Minimālais ziedojums: 1 EUR vai citas valūtas ekvivalents.
1.8. Maksimālais ziedojums: līdz 1.68 miljardam EUR.
1.9. Jurisdikcija: Latvijas valsts.
1.10.  Ziedojumu  atļauja:  saskaņā  ar  Latvijas  normatīvajiem  aktiem  nav  nepieciešama 
speciāla atļauja un speciāla reģistrācija ziedojumu vākšanai.
1.11. Kampaņas „Glāb Latviju” oficiālie avoti: http://www.savelatvia.com  .  

2. Ziedošanas veidi

2.1. SMS
2.1.1. Pakalpojumu sniedzējs:  www.onebip.com;
2.1.2. Ziedojumu apmērs: 1.41 EUR vai citas valūtas ekvivalents par 1 sms. Vērtība 
var atšķirties, atkarībā no ziedotāja valsts un mainoties valūtu kursam;
2.1.3 Nodevas un maksa par pakalpojumu: atskaita no ziedojuma vērtības saskaņā 
ar http://www.onebip.com/fees.html;
2.1.4.  Ziedotāja identifikācija:  Tiek izmantota  ziedotāja OneBip profila  reģistrācijas 
informācija: Vārds, Uzvārds, Valsts;
2.1.5.  Papildus:  Lai  izmantu  šo  pakalpojumu,  nepieciešams  lietotāja  profils 
www.onebip.com. Reģistrācija ir bezmaksas.

2.2. PAYPAL
2.2.1. Pakalpojumu sniedzējs:  www.paypal.com;
2.2.2. Ziedojumu apmērs: pēc izvēles, minimālais ziedojums 1 EUR;
2.2.3. Nodevas un maksa par pakalpojumu: atskaita no ziedojuma vērtības saskaņā 
ar https://www.paypal.com/lv/cgi-bin/webscr?cmd=_display-xborder-fees&countries;
2.2.4.  Ziedotāja  identifikācija:  Tiek  izmantota  ziedotāja  PayPal  profila  reģistrācijas 
informācija:  Vārds,  Uzvārds,  Valsts,  Pilsēta,  ja  ziedotājs  ailē  „Full  name  of  a 
contributor(-s)”  (angliski)  nav  norādījis  „Anonīms”  vai  citu  informāciju  par  sevi 
(maksimālais izmantojamo zīmju skaits 35);
2.2.5.  Papildus:  Lai  izmantotu  šo  pakalpojumu,  nepieciešams  lietotāja  profils 
www.paypal.com. Reģistrācija ir bezmaksas.

2.3. BANKAS PĀRSKAITĪJUMS
2.3.1. Pakalpojumu sniedzējs: jebkura banka;
2.3.2. Ziedojumu apmērs: pēc izvēles;
2.3.3. Nodevas un maksa par pakalpojumu: atkarīgs no bankas, ko izmanto ziedotājs 
un no ziedojuma apmēra. Ja banka, ko izmanto ziedotājs, piemēro komisijas maksu 
pārskaitījumam, tad to pilnā apmērā apmaksā ziedotājs;
2.3.4. Ziedotāja identifikācija: Tiek izmantota ziedotāja bankas maksājumā norādītā 
informācija  informācija:  Vārds,  Uzvārds,  Valsts,  ja  ziedotājs  maksājum  papildus 
informācijas ailē  nav norādījis „Anonīms” vai citu informāciju par sevi (maksimālais 
izmantojamo zīmju skaits 35);
2.3.5.  Papildus:  veikt  ziedojumu  var  jebkurā  bankas  filiālē  vai  izmantojot 
internetbankas pakalpojumus;
2.3.6. Ziedojumu konta rekvizīti:

2.3.6.1. Biedrība: SAVE LATVIA;
2.3.6.2. Reģ.nr.: 50008171451.
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2.3.6.3. Konta numurs: LV28PRTT0256017702600;
2.3.6.4. Banka: "PrivatBank" AS;
2.3.6.5. Bankas adrese: Tērbatas iela 4, Rīga, LV-1134, Latvija;
2.3.6.6. BIC/SWIFT: PRTTLV22;

UZMANĪBUI: Ziedojumi mazāki par 1 EUR tiek pievienoti kopējam ziedojumu apjomam bez 
ziedotāja identifikācijas. Saņemtie ziedojumi netiek atgriezti. Necenzēta, vardarbīga, erotiska 
satura ārējie linki un papildus informācija majaslapā netiek publicēta.

3. Ziedojumu izlietošana

3.1. Ziedojumi tiks izlietoti  tam paredzētajam mērķim (1.2. punkts),  tanī skaitā mājaslapas 
SaveLatvia.com uzturēšanai, turpmāko līdzekļu piesaistes pasākumu nodrošināšanai, uzkrāto 
līdzekļu  pavairošanai  un  biedrības  SAVE  LATVIA  administratīvo  izdevumu  segšanai  līdz 
kampaņas noslēgumam.
3.2. Pēc ziedojumu kampaņas „Glāb Latviju” noslēgšanās (1.4. punkts):

3.2.1. Tiks fiksēta kopējā ziedojumos uzkrātā summa;
3.2.2.  www.savelatvia.com tiks  ievietotas  balsojumu  anketas  par  ziedojumu 
izlietošanas mērķiem;
3.2.2. Tiks izveidota atbilstoša vienošanās ar noteikumiem un darbiem, kas Latvijai ir 
jāievēro un jāveic, apmaiņā pret ziedojumos uzkrāto summu;
3.2.3.  Vienošanās  izstrādes  procesā  tiks  ņemts  vērā  ziedotāju  un  piesaistīto 
speciālistu viedoklis;

3.3. Uzkrātā ziedojumu summa, vienošanās gadījumā, tiks nodota Latvijas valstij, lai palīdzētu 
segt parādsaistības, kas pastāv starp Latviju un Starptautisko Valūtas Fondu 1.68 miljardu 
eiro apmērā. Ja būs iespēja, nauda tiks nodota pa uzreiz Starptautiskajam Valūtas Fondam.
3.4. Latvijas vadības atteikumam vienoties gadījumā, uzkrātā ziedojumu summa tiks ziedota 
dažādām labdarības kampaņām un organizācijām. Ziedojumu izlietošanas mērķi tiks noteikti 
balsošanas kārtībā.
3.5. Ziedojumi tiks izlietoti visu kampaņas „Glāb Latviju” ziedotāju vārdā. Visi ziedotāju vārdi 
būs publiski apskatāmi saitē: http://www.savelatvia.com/contributors.php;
3.6. Pēc kampaņas noslēgšanās mājaslapā www.savelatvia.com tiks publicēta informācija par 
ziedojumu izlietojumu un apmēru.

4. Ziedotāju tiesības un pienākumi

4.1. Ziedotājam ir tiesības:
4.1.1.  Brīvi  izvēlēties  kādu  no  pieejamiem  ziedošanas  veidiem,  kas  atrodami 
www.savelatvia.com mājaslapā;
4.1.2. Brīvi izvēlēties ziedojuma apmēru un valūtu;
4.1.3. Apgādāt ar linku uz (1) ziedotāja kā privātpersonas lietotājprofilu kādā sociālā 
kanāla vietnē (facebook.com, friendster.com, twitter.com, myspace.com, draugiem.lv 
u.c.), ja ziedojuma apmērs nav mazāks kā  5 eiro vai uz (2) ziedotāja kā juridiskas 
personas mājaslapu, ja ziedojuma apmērs nav mazāks kā 25 eiro;
4.1.4. Uzdot jautājumus, piedāvāt sadarbību, rakstīt atsauksmes, ierosinājumus u.tml.
4.1.5. Veikt ziedojumu savu ģimenes un radinieku vārdā;
4.1.6.  Veicot  ziedojumu  norādīt  savu  identitāti  (vārds,  uzvārds)  un  papildus 
informāciju  (valsts,  pilsēta,  profesija,  u.c.),  ja  tas  nav  anonīms  ziedojums. 
Maksimālais papildus informācijas zīmju skaits 35.
4.1.7.  Pieprasīt  slēgt  rakstisku  ziedojuma līgumu,  ja  ziedojuma summa pārsniedz 
1000 EUR;
4.1.8.  Sazināties  ar  kampaņas  organizētāju,  izmantojot  latviešu,  krievu  vai  angļu 
valodu, rakstot uz ican@saveatvia.com.

4.2. Ziedotājam ir pienākums:
4.2.1. Iepazīties ar šo nolikumu;
4.2.2. Norādīt pareizu informāciju, veicot ziedojumu;
4.2.3. Slēgt rakstisku ziedojuma līgumu pēc biedrības SAVE LATVIA pieprasījuma, 
citādi ziedojums var tiks noraidīts un atgriezts atpakaļ;
4.2.4. Kā komunicēšanas valodu, rakstot uz ican@savelatvia.com izmantot latviešu, 
krievu vai angļu valodu, pretējā gadījumā, var nesaņemt atbildes vēstuli.
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5. SaveLatvia.com tiesības un pienākumi

5.1. SaveLatvia.com ir tiesības:
5.1.1.  Rediģēt,  labot,  dzēst,  mainīt,  papildināt  šī  nolikuma  un  mājaslapas 
www.savelatvia.com saturu;
5.1.2. Noraidīt ziedojumu, nepaskaidrojot iemeslu;
5.1.3. Neatbildēt uz e-pastiem, ja kā saziņas valoda nav izmantota angļu vai latviešu 
valoda;
5.1.4. Atteikt ievietot linku zem ziedotāja vārda uz ziedotāja sociālā kanāla vietni vai 
mājaslapu, ja nav sasniegti ziedojuma apmēri, kas ir norādīti 4.1.3. punktā;

5.2. SaveLatvia.com ir pienākums:
5.2.1.  Publicēt  identificētu  ziedotāju,  kas  nav  vēlējušies  palikt  anonīmi,  vārdus 
ziedotāju sarakstā, kas ir atrodams http://www.savelatvia.com/contributors.php;
5.2.2. Pēc kampaņas noslēgšanās publicēt ziedojumu izlietojuma pārskatu;
5.2.3. Nenodot ziedotāju kontaktinformāciju trešajām personām.

6. Kampaņas „Glāb Latviju” ietvaros paredzētie pasākumi

6.1. Kampaņas „Glāb latviju” ietvaros paredzēto pasākumu saraksts ar laiku var papildināties
6.2. „Glāb Latviju” kampaņas ietvaros ir plānots:

6.2.1. Pieslēgt ziedojumu tālruni;
6.2.2. Uzņemt dokumentālo filmu;
6.2.3. Uzstādīt „Glāb Latviju” ziedojumu urnu(-as);
6.2.4. Sadarboties ar dažādām kompānijām un orgnizācijām, lai veicinātu kampaņas 
sasniegumus;
6.2.5. Informēt sabiedrību par kampaņu „Glāb Latviju”;
6.2.6.  Uzturēt  www.savelatvia.com mājaslapu  tik  ilgi,  cik  vien  cilvēciski  tas  ir 
iespējams kā vēsturisku vērtību.

7. Informācijas izmantošana

7.1.  Lai  izmantotu  www.savelatvia.com mājaslapā  atrodamo  informāciju,  nepieciešama 
obligāta atsauce uz www.savelatvia.com. 

Pēdējās izmaiņas: 7.03.2011.
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