Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu
institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"
1. Ievads
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – KNAB), izpildot
Ministru prezidenta 2009.gada 10.jūlija rīkojumā Nr.302 "Par darba grupu
budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanai"
doto uzdevumu − darba grupai sagatavot un darba grupas vadītājam līdz
2010.gada 31.decembrim iesniegt Ministru prezidentam attiecīgus
priekšlikumus −, ir izstrādājis šo informatīvo ziņojumu, tajā norādot uz
nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz:
a) to valsts vai pašvaldību budžeta finansēto institūciju (biedrību,
nodibinājumu, kapitālsabiedrību) finansēšanas un finansēšanas uzraudzības
sistēmas pilnveidošanu, kuru dibinātāji ir privāto tiesību subjekti;
b) visām tām institūcijām, kuras ir tiesīgas piešķirt un pārdalīt valsts vai
pašvaldību, tajā skaitā kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, finansējumu
iepriekš minētajiem privāto tiesību subjektiem.
Darba grupa, lai sasniegtu tās darbībai izvirzītos mērķus, sākotnēji
izvirzīja uzdevumu izvērtēt esošo situāciju, ņemot vērā darba grupas pārstāvju
pieredzi nevalstisko organizāciju – biedrību, nodibinājumu, reliģisko
organizāciju un to struktūrvienību (turpmāk – NVO) un kapitālsabiedrību, kuru
dibinātāji ir privāto tiesību subjekti (turpmāk – privātās kapitālsabiedrības), −
finansēšanas jomā, izvērtējot, kā darba grupā pārstāvētajās institūcijās tiek
organizēta valsts budžeta finansējuma piešķiršana, kā tiek īstenota uzraudzība un
finanšu izlietojuma kontrole.
Tika secināts, ka dažādās ministrijās ir atšķirīga kārtība, kādā no valsts
budžeta piešķir finanšu līdzekļus NVO un privātajām kapitālsabiedrībām, kā arī
atšķirīga kārtība, kādā tiek veikta šo organizāciju darbības uzraudzība un
kontrole. Tika secināts, ka normatīvajos aktos nav noteikta vienota kārtība, kādā
piešķir finansējumu NVO un privātajām kapitālsabiedrībām, kā arī tika secināts,
ka tiesiskais regulējums ir nepilnīgs jautājumos, kas skar minēto finanšu
līdzekļu izlietojuma kontroli, tādējādi radot risku nesasniegt šo finanšu līdzekļu
piešķiršanas mērķus.
Ziņojumā ir apskatīti problēmjautājumi, kas saistīti ar valsts dotāciju
piešķiršanu un dotāciju izlietojuma kontroli, un sniegti priekšlikumi minēto
jautājumu pilnveidošanai.
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2. Esošās situācijas raksturojums
Izvērtējot kārtību, kādā no budžeta piešķir finanšu līdzekļus NVO un
privātajām kapitālsabiedrībām un kā tiek veikta šo organizāciju darbības
uzraudzība un kontrole, identificēti problēmjautājumi, kuri būtu jārisina, lai
sagatavotu priekšlikumus par izmaiņām tiesiskajā regulējumā attiecībā uz to
budžeta finansēto institūciju (biedrību, nodibinājumu, kapitālsabiedrību)
uzraudzības un finansēšanas sistēmas pilnveidošanu, kuru dibinātāji ir privāto
tiesību subjekti, un secināts, ka NVO un privātās kapitālsabiedrības saņem
finansējumu no valsts vai pašvaldību budžetiem gan tiešā, gan netiešā veidā.
Finansējums NVO un privātajām kapitālsabiedrībām tiek piešķirts no
valsts budžeta ar tiešās valsts pārvaldes iestāžu (ministriju un to izveidoto
iestāžu) un pašvaldību starpniecību, kā arī paredzot finansējumu noteiktai NVO
kārtējā gada budžeta likumā. Minētie līdzekļi tiek piešķirti galvenokārt dotāciju
veidā, lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi, kā arī subsīdiju
veidā, kuras piešķir noteiktu preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas
izdevumu daļējai vai pilnīgai segšanai.
Tiešā veidā saņemt finansējumu NVO un privātajām kapitālsabiedrībām
iespējams šādos veidos:
1) finansējums deleģēto valsts pārvaldes (pašvaldību) uzdevumu izpildei
(deleģēti Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā ar likumiem, MK
noteikumiem, līgumiem);
2) finansējums projektu īstenošanai pēc dalības projektu konkursos;
3) finansējums NVO un komersantu pakalpojumu sniegšanai, iegūstot šīs
tiesības iepirkumu procedūru rezultātā vai bez tām;
4) kā dotācijas projektiem vai administratīvajam atbalstam konkursa
kārtībā vai bez tā;
5) kā ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu piešķīrumu gan kopā ar valsts
budžeta līdzekļiem, gan bez valsts budžeta līdzekļu ieguldījuma.
Par netiešā veidā saņemtu finansējumu (jeb valsts atbalstu) uzskatāmi
NVO (sabiedriskā labuma organizāciju) ziedotājiem piemērotie nodokļu
atvieglojumi. Šāds finansējums neparādās kā tiešie izdevumi valsts budžetā,
taču tas atspoguļo ieņēmumus, kas nenonāk valsts budžetā, jo piešķirtie nodokļu
atvieglojumi, ko valsts neiekasē nodokļos, sniedz netiešu finansiālu atbalstu
NVO. Turklāt NVO, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss,
var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojumu par to nekustamo īpašumu,
kuru NVO izmanto sabiedriskā labuma darbībā (Ministru kabineta 2006.gada
11.aprīļa noteikumi Nr.285 "Noteikumi par kritērijiem, pēc kuriem biedrībām
un nodibinājumiem piederošās ēkas un būves netiek apliktas ar nekustamā
īpašuma nodokli").
Analizējot valsts finansējuma NVO un privātajām kapitālsabiedrībām
piešķīrumu apmērus un iespējamo saņēmēju skaitu, kā arī noskaidrojot, cik liels
valsts budžeta līdzekļu apmērs tiek novirzīts nevalstiskajam sektoram,
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konstatēts, ka saskaņā ar Uzņēmumu reģistra datubāzēs pieejamo informāciju
valstī pēc stāvokļa 2010.gada 14.decembrī bija reģistrētas 12082 biedrības,
869 nodibinājumi, 211 sabiedriskās organizācijas un 58 sporta sabiedriskās
organizācijas. Savukārt saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo
informāciju valstī šobrīd darbojas 13 164 biedrības un nodibinājumi.
Izvērtējot ministriju un centrālo valsts iestāžu konsolidētos 2009.gada
pārskatus (izpilde pēc uzkrāšanas principa), secināms, ka no valsts budžeta
2009.gadā tika piešķirtas subsīdijas un dotācijas šādā apmērā: kopā subsīdijas un
dotācijas valstī LVL 948 131 894 (budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas
kods 3000), no kurām subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, izņemot lauksaimniecības ražošanu (kods 3200), kopā bija
LVL 845 061 839, no kura atsevišķi kodā 3230 izdalītas subsīdijas biedrībām un
nodibinājumiem LVL 982 249, un kodā 3245 izdalītas subsīdijas un dotācijas
komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem pārējo ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto programmu, projektu un (vai) pasākumu ietvaros
LVL 354 292 128 apmērā. Šis kods nesniedz detalizētāku sadalījumu, tādējādi
nav iespējams precīzi noteikt, cik no minētās summas subsīdiju un dotāciju
veidā saņēmušas biedrības un nodibinājumi. Kodā 3260 (valsts un pašvaldību
budžeta dotācija komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem) uzrādīta summa
LVL 32 261 802, atsevišķi izdalīts kods 3263 (valsts un pašvaldību budžeta
dotācija biedrībām un nodibinājumiem), summa LVL 8 830 772. Kodā 3500
(konkursa kārtībā un sadarbības līgumiem un programmām sadalāmie valsts
budžeta līdzekļi, kurus valsts budžeta likumā kārtējam gadam objektīvu iemeslu
dēļ nav bijis iespējams ieplānot sadalījumā pa ekonomiskajām kategorijām)
uzrādīta summa LVL 11 779 074, atsevišķi izdalīts kods 3530 (piešķirtie līdzekļi
biedrībām un nodibinājumiem), summa LVL 1 977 977.
Valsts kase, atbildot uz lūgumu sniegt detalizētāku informāciju par NVO
un privātajām kapitālsabiedrībām piešķirto finansējumu, norādīja, ka prasīto
informāciju par 2009.gada valsts un pašvaldību budžetiem izdevumu
ekonomiskās klasifikācijas kodiem sīkākā izklāstā nevar sniegt, jo valsts
budžeta, pašvaldību budžeta, kā arī valsts un pašvaldību budžetu iestāžu budžetu
plānošanā, uzskaitē un pārskatu sagatavošanā lieto spēkā esošus Ministru
kabineta noteikumos noteiktos ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas
klasifikatorus, un šī informācija nesniedz tik detalizētu pārskatu par minētajiem
subjektiem piešķirtā finansējuma apmēru.
Tādējādi secināms, ka minētie rādītāji nesniedz skaidru pārskatu par valsts
budžeta finansējumu piešķiršanas apmēriem tieši NVO un privātajām
kapitālsabiedrībām.
Pieprasot un apkopojot informāciju no ministrijām, secināms, ka saskaņā
ar ārējiem normatīvajiem aktiem ministrijas 2009.gadā deleģējušas valsts
pārvaldes funkcijas1 un uzdevumus biedrībām, nodibinājumiem un
1
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kapitālsabiedrībām, piešķirot finansējumu LVL 9 068 692 apmērā. Savukārt ar
līgumu (līdzdalības, līdzdarbības, deleģējuma) ministrijas 2009.gadā deleģējušas
valsts pārvaldes funkcijas, uzdevumus biedrībām, nodibinājumiem un
kapitālsabiedrībām, piešķirot finansējumu LVL 14 299 824 apmērā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju valstī
šobrīd darbojas 13 164 biedrības un nodibinājumi, un šīs organizācijas
2009.gadā ziedojumos un dāvinājumos saņēmušas LVL 40 559 076, kā arī
saņēmušas valsts budžeta dotācijas LVL 30 944 822 apmērā.
Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo 2009.gada pārskatos
sniegto informāciju kopējais organizāciju skaits, kurām 2010.gada 1.janvārī bija
spēkā sabiedriskā labuma organizācijas statuss, bija 1279 organizācijas, kuras
2009.gadā saņēmušas ziedojumus un dāvinājumus LVL 31 721 397 apmērā,
t.sk. no juridiskajām personām – LVL 21 917 986,84. Minētās organizācijas
2009.gadā saņēmušas dotācijas LVL 18 543 326 apmērā.
Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajos 2009.gada pārskatos
sniegtajai informācijai sabiedriskā labuma organizāciju ziedojumu saņēmēju
skaits bija 942 organizācijas, savukārt 1303 juridiskām personām piemērota
uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (85 % no ziedotās summas)
LVL 9 366 470,35 apmērā.
Sagatavojot ziņojumu, netika padziļināti vērtēti konkrēti valsts
apmaksātie pakalpojumi (veselības aprūpe, sociālie pakalpojumi un sociālā
palīdzība, transporta pakalpojumi utml.), kurus reglamentē speciālie normatīvie
akti (likumi, MK noteikumi), iespējamie problēmjautājumi un normatīvo aktu
regulējuma efektivitāte.
3. Problēmjautājumi budžeta finansēto institūciju (NVO un privāto
kapitālsabiedrību) finansēšanas sistēmā un uzraudzībā
3.1. Valstī nepastāv vienota finansēšanas kārtība NVO un piešķirtā valsts
finansējuma uzskaites kārtība, tādējādi nav iespējams identificēt, kādā apmērā
tiešā un netiešā veidā tiek piešķirti finanšu līdzekļi NVO un privātajām
kapitālsabiedrībām, jo dažādās valsts institūcijās iesniedzamajos pārskatos tiek
norādīti atšķirīgi finansējuma apjomi, un nav iespējams iegūt vienotu
informāciju par to, cik valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu saņem attiecīgā
NVO vai privātā kapitālsabiedrība.
3.2. Nav noteikta vienota kārtība, kādā NVO un privātās
kapitālsabiedrības pieprasa un saņem līdzekļus no valsts budžeta, kā arī nav
noteikta vienota kārtība pieprasījumu izskatīšanai, nav noteikti šo līdzekļu
piešķiršanas kritēriji, piešķirto līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un
pārskatu sniegšanas kārtība.
3.3. Pašreizējā valsts finansējuma piešķiršanas kārtība NVO un privātajām
kapitālsabiedrībām nav caurskatāma, nav nodrošināta pietiekama procesu
atklātība, kā arī nav nodrošinātas vienādas iespējas visiem pretendentiem saņemt
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valsts finansiālo atbalstu, jo nav vispārēja normatīvā akta par NVO finansēšanas
kārtību no valsts budžeta.
3.4. Valstī nav izveidota vienota NVO un privāto kapitālsabiedrību
finansiālā atbalsta uzskaites sistēma, kurā reģistrētu NVO un privātās
kapitālsabiedrības kā valsts finansējuma saņēmējus, novēršot iespēju iesniegt
finansējuma pieprasījumu (projektu vai pieprasījumu finansējumam
administratīvo izdevumu segšanai) vienlaicīgi vairākām institūcijā, kurām ir
līdzīgas funkcijas, vienu un to pašu darbību veikšanai, kā arī novēršot iespēju
finansējumu viena mērķa sasniegšanai vai uzdevuma izpildei saņemt
vairākkārtīgi.
3.5. Likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu" noteiktie ierobežojumi un aizliegumi nepietiekami
regulē jautājumus, kas saistīti ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, kā arī
tādu kapitālsabiedrību, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi
vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, rīcību ar šo sabiedrību mantu un finanšu
līdzekļiem, aprobežojoties tikai ar regulējumu attiecībā uz gadījumiem, kad
kapitālsabiedrības rīkojas ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem,
bet neierobežojot šo sabiedrību rīcību ar pašu mantu un finanšu līdzekļiem.
3.6. Valsts kontrole savos revīziju atzinumos identificējusi šādus
visbiežāk pieļautos pārkāpumus:
a) iestādēs nav noteikta mērķdotāciju uzskaites un izlietojuma
kontroles kārtība;
b) finansējuma saņēmēji neievēro pārskatu iesniegšanas termiņus un
iesniedz pārskatus vēlāk nekā noteikts;
c) iestādes nav nodrošinājušas pietiekamas kontroles procedūras
piešķirto valsts dotāciju izlietojuma uzraudzībā, tādējādi nav iespējams gūt
pārliecību, ka piešķirtie budžeta līdzekļi izmantoti paredzētajiem mērķiem;
d) līgumos noteiktā pārskatu iesniegšanas kārtība nenodrošina
finansējuma saņēmēja pietiekamu finanšu kontroli, jo paredz avansa maksājumu
veikšanu pakalpojumu sniedzējiem pirms pārskatu saņemšanas par publiskās
personas pasūtījuma izpildes gaitu iepriekšējā mēnesī, utt.
3.7. Nepietiekamas sankcijas par valsts budžeta līdzekļu izmantošanu
neatbilstoši to piešķiršanas mērķiem.
3.8. Uz NVO un kapitālsabiedrību amatpersonām, kas saņem valsts
budžeta līdzekļus un rīkojas ar tiem, vairumā gadījumu netiek attiecināts valsts
amatpersonas statuss pretēji likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 4.panta trešajā daļā noteiktajam, ka par valsts
amatpersonām ir uzskatāmas arī personas, kuras pilda amata pienākumus ārpus
valsts vai pašvaldības institūcijām, ja tām saskaņā ar normatīvajiem aktiem
pastāvīgi vai uz laiku valsts vai pašvaldība ir deleģējusi tiesības rīkoties ar valsts
vai pašvaldības mantu vai finanšu līdzekļiem, vai arī īstenot noteiktus valsts
pārvaldes uzdevumus vai kādas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā" 4.panta otrajā daļā noteiktās funkcijas.
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Neskatoties uz to, ka Sporta likumā nav tieši noteikts, ka Latvijas
Nacionālajai sporta padomei, sporta biedrībām un LOK būtu deleģētas tiesības
rīkoties ar valsts mantu vai finanšu līdzekļiem, tomēr šīm sporta organizācijām
deleģētās funkcijas vai valsts pārvaldes uzdevumi ir saistīti ar sporta programmu
attīstību, koordināciju, konkrētu sporta veidu darba organizāciju un valsts
pārstāvības nodrošināšanu starptautiskajās sporta organizācijās un sacensībās.
Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, Sporta likums paredz valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanu šīm nevalstiskajām organizācijām, bet šo organizāciju amatpersonas,
kuras faktiski rīkojas ar šīm organizācijām piešķirtajiem valsts budžeta
līdzekļiem, līdz šim nav atzītas par valsts amatpersonām.
3.9. Sporta likumā ir noteikti sporta organizēšanas un attīstības vispārīgie
un tiesiskie pamati, sporta organizāciju (sporta klubi, sporta federācijas un
citas šajā likumā minētās institūcijas), valsts un pašvaldību institūciju
savstarpējās attiecības un pamatuzdevumi sporta attīstībā, kā arī ir noteikti
sporta finansēšanas pamati un principi, kas ievērojami, iesaistoties
starptautiskajā sporta kustībā. Saskaņā ar Sporta likuma 13.panta pirmo daļu
valsts budžeta līdzekļus sportam piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta
likumu. Valsts finansējums (finansējums no gadskārtējā valsts budžeta likumā
iekļautās Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 09.00.00
"Sports" apakšprogrammām) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītajām sporta
federācijām, biedrībai "Latvijas Olimpiskā vienība", biedrībai "Latvijas Sporta
federāciju padome", SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" un nacionālajām sporta
bāzēm (kapitālsabiedrībām, kuras ir šo nacionālo sporta bāzu
īpašnieki/apsaimniekotāji) tiek piešķirts dažādiem Sporta likumā un citos
normatīvajos aktos un sporta politikas plānošanas dokumentos noteiktiem
mērķiem (programmām un pasākumiem). Detalizēta informācija par valsts
budžeta programmas 09.00.00 "Sports" un tās apakšprogrammas galvenajiem
mērķiem un uzdevumiem ir ietverta gadskārtējam valsts budžeta
likumprojektam pievienotajos paskaidrojumos.
KNAB, savas kompetences ietvaros veicot pārbaudes, konstatēja, ka liela
daļa sportam iedalīto finanšu līdzekļu tiek piešķirti tieši nevalstiskajām sporta
organizācijām, piemēram, saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam"
sportam bija plānots piešķirt budžeta līdzekļus LVL 27 563 159 apmērā, tai
skaitā biedrībai "Latvijas Olimpiskā komiteja" (turpmāk – LOK) bija piešķirta
apmēram piektā daļa sportam paredzēto finanšu līdzekļu (LVL 2 265 000 +
180000 + 3 733 258 = 6 178 258) un valsts galvoti kredīti LVL 29 145 000
apmērā sporta būvju un haļļu būvniecībai. Šobrīd sporta organizāciju, kuras
saņem valsts finansējumu, amatpersonas nav iekļautas valsts amatpersonu
sarakstos, tādējādi uz viņām nevar attiecināt likuma "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normas, kas rada iespējamību šīm
amatpersonām īstenot savas amata pilnvaras faktiskā interešu konflikta situācijā,
un pastāv risks, ka amata pilnvaras var tikt izmantotas, lai gūtu personisku vai
mantisku labumu sev, saviem radiniekiem vai citām personām pretēji
sabiedrības interesēm, kā arī pastāv risks, ka rīcība ar valsts finanšu līdzekļiem
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bez pietiekama tiesiskā regulējuma, kas varētu šos riskus ierobežot, var radīt šo
līdzekļu nelietderīgas izmantošanas risku. Šobrīd nav tiesiskā regulējuma arī
attiecībā uz darba samaksas apmēru minētajās organizācijās, kurām tiek piešķirti
valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļi, no kuriem tiek izmaksāts arī atalgojumos,
jo uz minēto organizāciju amatpersonām un darbiniekiem nebija attiecināmas
likuma "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību
2009.gadā" normas, kā arī nav attiecināmas Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas.
3.10. Izvērtējot LOK sniegto informāciju, konstatēts, ka laikposmā no
2001.gada līdz 2008.gadam LOK ir saņēmusi šādus valsts galvotus kredītus:
Nr.p.k. Datums
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rādītāja nosaukums

04.12.2001. LOK līgums ar a/s "Parekss
banka" Nr.KK92/2001 par
Policijas Olimpiskā centra
celtniecību
16.10.2002. LOK līgums ar a/s "Parekss
banka" Nr.KK98/2002 par
Vidzemes Olimpiskā centra
celtniecību
02.10.2006. LOK līgums ar a/s "SEB
Latvijas
Unibanka"
Nr.LT06423
par
Liepājas
Olimpiskā
centra
multifunkcionālās sporta halles
celtniecību
03.10.2006. LOK līgums ar a/s "SEB
Latvijas
Unibanka"
Nr.DG06166 par Daugavpils
Olimpiskā
centra
multifunkcionālās sporta halles
celtniecību
29.08.2007. LOK
līgums
ar
a/s
"Hansabanka" Nr.07-104479-IN
par SIA "Olimpiskais centrs
"Ventspils""
baseina
rekonstrukciju
29.08.2007. LOK
līgums
ar
a/s
"Hansabanka" Nr.07-104485bIN par Zemgales Olimpiskā
centra multifunkcionālās sporta
halles celtniecību
Pavisam kopā

Kredīta summa (Ls)
8 445 000

4 000 000

4 600 000

4 700 000

2 500 000

4 900 000

29 145 000

Saskaņā ar LOK sniegto informāciju LOK kredīta līdzekļus ir ieguldījusi
kapitālsabiedrībās, kopīgi ar pašvaldībām dibinot olimpiskos centrus, tādējādi
iegūstot līdzdalības daļas šajās kapitālsabiedrībās. Likuma "Par valsts un
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pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" izpratnē šādas
kapitālsabiedrības ir privātās kapitālsabiedrības, tādējādi uz tām tikai daļēji var
attiecināt normatīvos aktus, kas regulē rīcību ar valsts un pašvaldības mantu un
finanšu līdzekļiem, kā arī reglamentē darba samaksas apmēru, tas ir likuma "Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" un
Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.704 "Noteikumi par
valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaitu,
padomes un valdes locekļa atlīdzību, valsts vai pašvaldību kapitāla daļu turētāja
pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību" normas u.c.
Tādējādi šobrīd ir izveidojusies situācija, ka valsts galvotie kredīti tiek
ieguldīti sporta haļļu celtniecībā, kas nonāk privāto kapitālsabiedrību īpašumā,
līdz ar to pastāv risks necaurspīdīgai un neefektīvai finanšu resursu izlietošanai.
Minēto kredītu atmaksai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršana notiek
valsts budžeta apakšprogrammas "Valsts ilgtermiņa saistības sportā – Dotācija
Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai"
(kods 09.23.00) ietvaros. Piemēram, 2008.gadam apakšprogrammā 09.23.00
"Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu
atmaksai" bija paredzēts finansējums Ls 3 733 258 apmērā. Summas, kas šim
mērķim tiek piešķirtas attiecīgajā gadā, izriet no kārtējā gada valsts budžetā
paredzētajām valsts ilgtermiņa saistībām.
Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību dotācijas ir budžeta
līdzekļi, kurus piešķir citiem budžetiem, komersantiem, biedrībām un
nodibinājumiem, kā arī citām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
lai nodrošinātu valsts vai pašvaldību funkciju izpildi.
Šādā veidā valsts saskaņā ar Sporta likuma 11.panta otro daļu ir
deleģējusi LOK vairāku programmu ietvaros pārdalīt citām sporta organizācijām
valsts piešķirto finansējumu sportam. Tādējādi LOK ir piešķirtas tiesības
rīkoties ar valsts finanšu līdzekļiem, tai skaitā tos piešķirot (pārdalot) citām
sporta organizācijām un ieguldot kapitālsabiedrībās.
LOK pārstāvji var neierobežotā daudzumā ieņemt amatus
kapitālsabiedrībās, kurās LOK pieder kapitāla daļas un kuru manta un finanšu
līdzekļi veidojušies no valsts un pašvaldības mantas un finanšu līdzekļiem.
Minētajās kapitālsabiedrībās darba samaksas atlīdzības apmērs nav tiesiski
noregulēts (izņemot gadījumus, ja LOK pārstāvis ieņem valdes vai padomes
locekļa amatu kapitālsabiedrībā, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentu). Turklāt visi ieguldījumi, kas ir
veikti, ieguldot saņemtos valsts budžeta līdzekļus gan tiešos maksājumos, gan
ziedojumu veidā, faktiski ir valsts budžetā neiemaksātie finanšu līdzekļi un līdz
ar to ir valsts budžeta līdzekļi, veidojot valsts budžeta ieņēmumus.
3.11. Likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā" nav precīzi noteikts, kas likuma izpratnē tiek saprasts ar vārdiem
"tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem",
un šī neskaidrība ir viens no galvenajiem iemesliem šo normu atšķirīgai
interpretācijai valsts pārvades iestādēs. Piemēram, vai tiesības rīkoties ar valsts
KNABzin_110811_NVO.doc, Informatīvā ziņojuma “Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo
normatīvo aktu pilnveidošanu” projekts (TA-1241)

9

vai pašvaldību mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem, NVO iegūst visos
gadījumos, kad tai tiek piešķirta dotācija no valsts vai pašvaldību budžeta.
Attiecībā uz dotāciju piešķiršanu no ministrijas valsts budžeta līdzekļiem NVO,
kuras darbojas sporta nozarē, kā arī privātajām kapitālsabiedrībām, kuras
darbojas sporta nozarē, attiecīgajos finansēšanas līgumos tiek noteikti precīzi
finansējuma izlietošanas mērķi un izdevumu izlietošanas posteņi (saskaņā ar
Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 "Noteikumi
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"), kā
arī noteikti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, t.sk. attiecībā uz piešķirto
finanšu līdzekļu kontroli. Tādējādi minētās tiesības rīkoties ar piešķirtajiem
finanšu līdzekļiem nav absolūtas, jo tās tiek ierobežotas ar līguma
nosacījumiem.
4. Priekšlikumi tiesiskā regulējuma budžeta finansēto institūciju
uzraudzības un finansēšanas sistēmas pilnveidošanai
Lai pilnveidotu valsts un pašvaldību budžeta finansēto institūciju
finansēšanas sistēmu, piešķirot NVO un privātajām kapitālsabiedrībām valsts
budžeta dotācijas, ir nepieciešams normatīvajos aktos precizēt šo līdzekļu
piešķiršanas kārtību, finansējuma saņēmēju atlases kārtību, kā arī kārtību, kādā
tiek veikta finansēto pasākumu izpildes (īstenošanas) kontrole un uzraudzība,
nosakot finansējuma devēja un saņēmēja tiesības un pienākumus, un finansēšanā
iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību un ievērojot biedrošanās tiesību brīvības neaizskaramību no valsts puses,
jo brīvprātīgas bezpeļņas organizācijas nav valsts institūciju pakļautībā.
4.1. Darba grupas ieskatā būtu jāizvērtē un jāpapildina normatīvie akti,
kas regulē minētos jautājumus attiecībā uz kopējiem finanšu vadības principiem
(tai skaitā Likums par budžetu un finanšu vadību), līdzekļu pieprasīšanas formu
(tai skaitā Ministru kabineta 2009.gada 3.oktobra noteikumi Nr.1127
"Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas
pamatprincipiem"), izlietojuma kontroli un pārskatu sniegšanu (tai skaitā
Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa instrukcija Nr.5 "Instrukcija par kārtējā
gada valsts budžeta izpildes analīzi", Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra
noteikumi Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada
pārskatiem") un citiem ar finanšu vadību saistītajiem jautājumiem.
Attiecīgajos normatīvajos aktos jānosaka:
4.1.1. Vispārīgie jautājumi:
Nepieciešams noteikt biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un
privāto kapitālsabiedrību (turpmāk – finansējuma saņēmējs) un institūcijas, kas
ir līdzfinansējuma no valsts budžeta programmas piešķīrējs (turpmāk –
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finansētājs), tiesības un pienākumus, saņemot līdzfinansējumu no valsts budžeta
programmas (turpmāk – līdzfinansējuma programma), kā arī jānosaka kārtība,
kādā veicama līdzfinansējuma programmas vadība, īstenošana, uzraudzība un
kontrole.
4.1.2. Jādefinē subjektu loks, kas varētu būt šī finansējuma saņēmējs:
4.1.2.1. Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi;
4.1.2.2. Latvijā reģistrētas reliģiskās organizācijas un to struktūrvienības;
4.1.2.3. kapitālsabiedrības, kuru dibinātāji ir privāto tiesību subjekti
(privātās kapitālsabiedrības).
4.1.3. Jānosaka tās institūcijas, kas varētu būt finansētājas attiecīgo
noteikumu izpratnē, kā arī jādefinē institūcijas, kas nodrošinās līdzfinansējuma
programmas vadību, uzraudzību un izpildes kontroli, nosakot, vai vadības
uzraudzības funkcijas veiks finansētājs vai arī līdzfinansējuma programmas
vadību, uzraudzību un izpildes kontroli veiks tā institūcija, kuras kompetencē ir
attiecīgās budžeta programmas izpilde.
4.1.4. Jānosaka līdzfinansējuma programmas vadību, uzraudzību un
kontroli īstenojošo institūciju kompetence, paredzot, ka:
4.1.4.1. līdzfinansējuma programmas vadību veicošā institūcija
nodrošina efektīvu un lietderīgu pieejamo līdzekļu izlietojumu un tā kontroli un
izstrādā kārtību, kādā saņemams līdzfinansējums no valsts budžeta programmas;
4.1.4.2. līdzfinansējuma programmas vadību veicošā institūcija organizē
projektu konkursus un mērķprogrammu projektu konkursus vai nodrošina
finansējuma piešķiršanu citā veidā;
4.1.4.3. tiek publiskota informācija par pieteikšanās kārtību
līdzfinansējuma programmai, noteikumiem un termiņiem;
4.1.4.4. tiek publiskota informāciju par piešķirtajiem līdzekļiem,
realizētajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem (mērķiem);
4.1.4.5. tiek noteikta kārtība, kāda līdzfinansējuma programmas izsludina
līdzfinansējuma pieprasījuma iesniegumu (turpmāk − iesniegums) pieņemšanu
un informē par iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, nodrošinot minētās
informācijas publiskošanu;
4.1.4.6. izveido un nodrošina efektīvu piešķirto līdzekļu izlietojuma un
kontroles sistēmu;
4.1.4.7. veic maksājumus finansējuma saņēmējiem;
4.1.4.8. konstatējot neatbilstības finansējuma izmantošanā, ziņo par tām
finansētājam un būtisku pārkāpumu gadījumā − ārējām kontrolējošām
institūcijām;
4.1.4.9. pārtrauc finansējuma turpmāku izsniegšanu, ja konstatēti finansējuma izmantošanas pārkāpumi;
4.1.4.10. veic neatbilstoši izlietotā finansējuma atgūšanu.
4.1.5. Noteikumos jānosaka dotāciju (finanšu līdzekļu) piešķiršanas
metodes, paredzot, vai piešķiramie līdzekļi tiek piešķirti tikai projektu konkursu
kārtībā vai mērķprogrammu konkursu kārtībā, vai arī paredzot vēl citas
piešķiršanas metodes. Mērķprogrammas mērķi, uzdevumi, iesniedzēju loks un
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citi ar programmas konkursa norisi saistītie jautājumi būtu atrunājami katras
mērķprogrammas konkursa nolikumā. Noteikumos būtu jāatrunā arī līdzekļu
piešķiršanas veidi noteiktiem mērķiem, piemēram, darbības nodrošināšanai vai
administratīvās kapacitātes stiprināšanai, finansējums aktivitāšu īstenošanai,
nosakot piešķiršanas kārtību.
4.1.6. Jānosaka izņēmumi attiecībā uz subjektiem, kas nevarētu pietiekties
līdzfinansējuma saņemšanai un kādos gadījumos līdzfinansējumu nepiešķir, tas
ir, jāatrunā gadījumi, kad nav pieļaujama valsts budžeta līdzekļu piešķiršana
NVO un privātajām kapitālsabiedrībām analoģiski Publisko iepirkumu likuma
39.pantā noteiktajam.
4.1.7. Noteikumos nosakāms, ka līdzfinansējuma programmas vadību
veicošā institūcija izstrādā kārtību (iekšējo normatīvo aktu), kādā saņemams
līdzfinansējums no valsts, tajā iekļaujot šādus jautājumus:
4.1.7.1. pieteikumu iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti;
4.1.7.2. pieteikumu vērtēšanas kārtība, nosakot, ka pieteikumus vērtē un
lēmumu par dotāciju piešķiršanu pieņem atbildīgās institūcijas izveidota valsts
budžeta dotāciju piešķiršanas komisija, nosakot komisijas sastāvā iekļaujamo
personu loku gan no finansējuma piešķīrējas institūcijas amatpersonām, gan
pārstāvjus no nozares profesionālo organizācijām un NVO, nosakot, ka komisija
izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par
dotāciju piešķiršanu, par daļēju dotāciju piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
dotācijas. Pieteikumu vērtēšanas kārtībā jānosaka arī kritēriji, lai vērtētu
iesniegtā pieteikuma kvalitāti, aprakstītās aktivitātes nozīmīgumu, sagaidāmo
rezultātu un izmaksu efektivitāti. Ieteicami šādi vērtēšanas kritēriji:
a)
projekta satura atbilstība formulētajam projekta mērķim;
b)
projekta aktualitāte un tā nozīmīgums valsts vajadzībām un
problēmu risināšanai;
c)
iesnieguma atbilstība prioritārajiem tematiskajiem virzieniem;
d)
uzdevumi;
e)
aktivitātes;
f)
rezultāti;
g)
mērķa grupa;
h)
ietekme uz citām sabiedrības grupām;
i)
projekta izdevumu atbilstība sasniedzamajiem rezultātiem;
j)
NVO un privātās kapitālsabiedrības darbības pieredzes un
reputācijas raksturojums (izvērtējums), ietverot vispārīgu informāciju par to
sasniegumiem pēdējos n-gados (īstenotie projekti, rezultāti (kvantitatīvie un
kvalitatīvie), publikācijas, finanšu plūsma, sadarbība ar sabiedrību);
k)
finanšu un vadības kapacitāte;
l)
nosakāms procentuāli, cik no piešķirtā finansējuma ir atļauts tērēt
administratīvajām izmaksām, kā arī nosakāmas tās izmaksas, kuras tiks
uzskatītas par attiecināmajām izmaksām un kuras nē, kā arī jāparedz, ka varēs
atteikt vai pārtraukt finansējumu, ja tiks konstatēts, ka tas tiek izlietots
neatbilstoši piešķiršanas mērķiem;
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4.1.7.3. vērtēšanas rezultātu un komisijas lēmuma par dotāciju
piešķiršanu, daļēju piešķiršanu vai nepiešķiršanu paziņošanas kārtība;
4.1.7.4. publiskošanas kārtība, nosakot, kā tiks paziņots par iespēju
pieteikties uz finansējumu, kā arī nosakot kārtību, kādā dotāciju saņēmējam ir
jānodrošina valsts atbalsta publicitāte, ievietojot aktivitāšu informatīvajos,
drukātajos, audiovizuālajos un citos uzskates materiālos norādi uz finansētāju;
4.1.7.5. lēmumu pārsūdzības kārtība;
4.1.7.6. līgumu slēgšanas kārtība, izstrādājot tipveida līgumus, kuros
paredzēta līgumu vienpusējas laušanas iespēja no valsts puses, ja netiek pildīti tā
nosacījumi;
4.1.7.7. līdzekļu pārskaitīšanas kārtība (norēķinu kārtība), nosakot, ka
dotāciju piešķiršanas līgumos var paredzēt kārtību, kādā tiks veikti avansa
maksājumi, un nosakot avansa maksājuma īpatsvaru kopējā finansējumā;
4.1.7.8. projekta izpildes kontrole, nosakot atbildīgās amatpersonas, kuras
īstenos projekta kontroli, šo amatpersonu tiesības un pienākumus, kā arī nosakot
atbildību par projekta noteikumu neizpildi;
4.1.7.9. pārskatu par projekta izpildi un izlietotajiem līdzekļiem
iesniegšanas kārtība, nosakot pārskatos norādāmas informācijas apjomu,
izstrādājot pārskata veidlapas un nosakot, ka dokumentiem par finanšu līdzekļu
izlietojumu ir jābūt pievienotiem izmaksas apliecinošiem dokumentiem, kas tiek
reģistrēti finanšu līdzekļu saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, pievienotajiem
dokumentiem ir jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem ar pievienotajiem
attaisnojuma dokumentiem.
4.2. Papildus minētajiem Ministru kabineta noteikumiem nepieciešama arī
citu tiesību normu pilnveidošana, lai izveidotu vienotu NVO un privāto
komersantu valsts finansējuma uzskaites kārtību.
4.2.1. Jāpilnveido pārskatu un atskaišu iesniegšanas kārtība, kā arī
piešķirtā finansējuma uzskaites kārtība, t.sk. jāpilnveido budžeta kodu
klasifikācija, papildinot to ar izvērstu informāciju. Uz ziņojuma sagatavošanas
brīdi Valsts sekretāru sanāksmē jau ir izsludināti grozījumi Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām" (VSS-331).
4.2.2. Jānosaka mērķi un prioritātes atbilstoši politikas plānošanas
dokumentiem, nosakot prioritārās nozares un jomas, kurām no valsts budžeta
tiks piešķirtas dotācijas vai kuras tiks finansētas no budžeta apakšprogrammām
caur noteiktām ministrijām (turklāt šai plānošanai jābūt perspektīvai, tas ir, ne
mazāk kā uz nākamajiem 3 gadiem).
4.2.3. NVO un komersantiem paredzētais finansējums jāietver budžeta
pieprasījumā, kuru pēc Finanšu ministrijas analīzes vai nu apstiprina, vai
noraida. Tas pats attiecas, arī plānojot un apstiprinot pašvaldības budžetu, par ko
ir atbildīga pašvaldības dome.
4.2.4. Jāizvērtē iespēja darīt publiski pieejamu informāciju par NVO
saņemtajām dotācijām no valsts vai pašvaldības budžeta un saņemtajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem.
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4.2.5. Jāizvērš budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 3200,
precīzi atšifrējot, kādos apmēros subsīdijas un dotācijas tiek piešķirtas NVO un
komersantiem, lai varētu iegūt precīzu informāciju, atsevišķi par n-gada valsts
un pašvaldību budžetiem šādā sadalījumā:
I subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu, kopā LVL:
 subsīdijas kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitālā ir valsts vai
pašvaldības kapitāla daļa;
 subsīdijas privātajām kapitālsabiedrībām un komersantiem;
 subsīdijas sabiedriskajām organizācijām, apvienībām, biedrībām un
nodibinājumiem kopā;
II dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, izņemot
lauksaimniecības ražošanu, kopā:
 dotācijas kapitālsabiedrībām, kuru pamatkapitālā ir valsts vai
pašvaldības kapitāla daļas;
 dotācijas privātajām kapitālsabiedrībām un komersantiem;
 dotācijas sabiedriskajām organizācijām, apvienībām, biedrībām un
nodibinājumiem kopā.
4.3. Priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos no valsts budžeta
finansēto institūciju uzraudzības sistēmas pilnveidošanai, precizējot ārējo
kontrolējošo institūciju kompetenci, un citi priekšlikumi, kas nodrošinātu
efektīvāku šīs sistēmas funkcionēšanu:
4.3.1. Precizēt to institūciju uzraudzību un kontroli, kuras piešķīrušas
valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļus, kā arī ārējo kontrolējošo institūciju
kompetenci valsts piešķirtā finansējuma izlietojuma tiesiskuma uzraudzībā un
kontrolē.
4.3.2. Likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanu" paredzēt tiesības tām institūcijām, kuras piešķīrušas
valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļus, veikt pārbaudes par šo līdzekļu
izlietojuma atbilstību piešķiršanas mērķiem un veikt izlietojuma uzraudzību un
kontroli, vērtējot atbildīgo amatpersonu rīcības tiesiskumu, arī NVO un
privātajās kapitālsabiedrībās. Šobrīd šādas tiesības ir tikai atsevišķām
kontrolējošajām institūcijām, piemēram, Valsts kontrole, VID, KNAB u.c.
4.3.3. Noteikt, ka valsts vai pašvaldības institūcijai, kas piešķīrusi valsts
vai pašvaldības finanšu līdzekļus, ir tiesības pārbaudīt, kā fiziskās un juridiskās
personas ir izlietojušas finanšu līdzekļus un mantu, ko tām dāvinājušas
(ziedojušas) valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības, kuru
pamatkapitālā ir valsts vai pašvaldības daļa, kā arī juridisko personu, valsts un
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pašvaldības institūciju ziedoto finanšu līdzekļu, kuru ziedojumiem piemērotas
nodokļu atlaides, izlietojuma atbilstību mērķiem.
4.3.4. Papildināt likumu "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanu" ar 13.1 pantu šādā redakcijā: "Valsts vai
pašvaldības institūcijai, kas piešķīrusi šos finanšu līdzekļus, ir tiesības pārbaudīt,
kā fiziskās un juridiskās personas ir izlietojušas finanšu līdzekļus un mantu, ko
tās saņēmušas no valsts, pašvaldības institūcijām." Precizēt likumā rīcības ar
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu definējumu, ņemot vērā, ka
NVO un kapitālsabiedrību tiesības rīkoties ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem
nav absolūtas gadījumos, kad tās tiek ierobežotas ar līguma nosacījumiem.
4.3.5. Izdarīt grozījumus likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā", precizējot šā likuma 4.panta trešajā daļā noteikto par
valsts amatpersonas statusa attiecināšanu uz personām, kuras pilda amata
pienākumus ārpus valsts un pašvaldību institūcijām, bet kurām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar noslēgto vienošanos pastāvīgi vai uz laiku
valsts vai pašvaldība ir deleģējusi noteiktus valsts pārvaldes uzdevumus vai
devusi tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu un finanšu līdzekļiem,
precizējot rīcības ar valsts mantas un finanšu līdzekļiem definējumu, kā arī
nosakot kritērijus valsts amatpersonas statusa attiecināšanai uz minētajām
personām, tai skaitā ņemot vērā piešķirtā valsts vai pašvaldības finansējuma
apmēru kalendāra gada laikā, personas ieņemamo amatu un pilnvaras.
Izstrādājot minētos grozījumus, nepieciešams noteikt, kuras amatpersonas
NVO un privātajos komersantos, kas saņem noteikta apmēra
valsts
finansējumu, būs uzskatāmas par valsts amatpersonām likuma "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un kurām būs saistoši
šajā likumā noteiktie ierobežojumi, aizliegumi un pienākumi, vienlaicīgi
apsverot iespēju diferencēt uz šīm valsts amatpersonām attiecināmos
ierobežojumus un aizliegumus (piemēram, nenosakot amatu savienošanas un
ienākumu gūšanas ierobežojumus u.c.), kā arī pienākumus.
4.3.6. Nepieciešams papildus izvērtēt, vai iespējams precizēt Sabiedriskā
labuma organizāciju likumā ietvertā sabiedriskā labuma organizācijas definīciju
un darbības jēdzienu, tajā skaitā nosakot kritērijus, pēc kuriem nosakāms
sabiedriska labuma organizācijas statuss.
4.3.7. Izvērtēt nepieciešamību papildināt Biedrību un nodibinājumu
likuma 9.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā: "Ministru kabinets nosaka to
izdevumu veidus, kuri šā likuma izpratnē uzskatāmi par biedrības vai
nodibinājuma administratīvajiem izdevumiem, paredzot, ka pie tiem pieskaitāmi
biedrības vai nodibinājuma izdevumi, kuri nav tieši saistīti ar statūtos, satversmē
vai nolikumā norādīto mērķu sasniegšanu, un nosakot, ka biedrības vai
nodibinājuma administratīvajiem izdevumiem drīkst izlietot ne vairāk kā
25 procentus no attiecīgajā taksācijas periodā (kalendāra gadā) izlietotajiem
vispārējiem ieņēmumiem."
4.3.8. Pilnveidot noteikumus par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību
gada pārskatiem (MK 03.10.2006. noteikumi Nr.808 "Noteikumi par biedrību,
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nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem"), nosakot, ka postenī "Saņemtās
dotācijas" norāda pārskata gadā biedrības, nodibinājuma vai arodbiedrības kontā
saņemto finansējumu no valsts vai pašvaldību budžeta, kas saņemts no valsts vai
pašvaldības iestādes, un gada pārskata sastāvdaļā "Ziņojums" paredzot ziņu
sniegšanu par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu.
4.3.9. Pilnveidot noteikumus par reliģisko organizāciju gada pārskatiem
(MK 14.11.2006. noteikumi Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada
pārskatiem"), nosakot, ka postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā
reliģiskās organizācijas kontā saņemto finansējumu no valsts vai pašvaldību
budžeta, kas saņemts no valsts vai pašvaldības iestādes, un gada pārskata
sastāvdaļā "Pielikums" paredzot ziņu sniegšanu par saņemtajām dotācijām un to
izlietojumu.
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