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1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sagatavot un līdz
2012.gada 29.februārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā":
2.1.1. precizējot likuma 4.panta trešās daļas noteikumus 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, kā arī nosakot kritērijus valsts amatpersonas statusa
attiecināšanai uz minētajām personām, ievērojot piešķirtā valsts vai
pašvaldības finansējuma apmēru kalendāra gada laikā, amatu organizācijā
un veicamās amata funkcijas;
2.1.2. precizējot definējumu rīcībai ar valsts mantu un finanšu
līdzekļiem;
2.1.3. pārskatot uz likuma 4.panta trešajā daļā minētajām
amatpersonām attiecināmos ierobežojumus, aizliegumus un pienākumus,
tai skaitā attiecībā uz šīm amatpersonām pārskatot valsts amatpersonu
deklarāciju iesniegšanas kārtību un tajās norādāmo ziņu apjomu;
2.2. likumprojektu par grozījumiem likumā "Par valsts un pašvaldību
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu":
2.2.1. nosakot Valsts kontrolei un valsts vai pašvaldības institūcijām,
kā arī kapitālsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentu, un kapitālsabiedrībām, kurās
vienas vai vairāku valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību daļa

pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentu un kuras
piešķīrušas finanšu līdzekļus nevalstiskajām organizācijām un privātajām
kapitālsabiedrībām, tiesības pārbaudīt, vai šīs organizācijas un privātās
kapitālsabiedrības piešķirtos finanšu līdzekļus, tajā skaitā ziedotos
finanšu līdzekļus un dāvināto mantu, ir izlietojušas lietderīgi un efektīvi,
kā arī nosakot iepriekš minētajām institūcijām pienākumu, slēdzot
dāvinājuma (ziedojuma) līgumus, paredzēt, ka gadījumā, ja finanšu
līdzekļi un manta tiek izlietota neatbilstoši mērķiem, minētās institūcijas
vienpusēji atkāpjas no līguma, bet ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam
rodas pienākums atlīdzināt pretēji piešķiršanas mērķiem izlietotā
ziedojuma (dāvinājuma) summu;
2.2.2. precizējot definējumu rīcībai ar valsts un pašvaldību finanšu
līdzekļiem un mantu.
3. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2012.gada
31.oktobrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
3.1. normatīvo aktu projektus, atbilstoši informatīvajā ziņojumā
minētajiem kritērijiem precizējot valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas
kārtību biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskām organizācijām un
kapitālsabiedrībām, kā arī šo līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un
pārskatu sniegšanas kārtību;
3.2. likumprojektu par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu
vadību, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību
specifiskajās jomās par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu budžeta
finansētajām institūcijām un citām organizācijām, kurām var tikt piešķirts
valsts budžeta finansējums, kā arī šo līdzekļu izlietošanas kontroli un
atskaitīšanas kārtību;
3.3. ziņojumu par iespēju precizēt Sabiedriskā labuma organizāciju
likumā sabiedriskā labuma organizāciju definīciju un darbības jēdzienu,
tajā skaitā nosakot kritērijus, pēc kuriem nosakāms sabiedriskā labuma
organizācijas statuss;
3.4. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada
3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un
arodbiedrību gada pārskatiem", 37.punktā paredzot, ka gada pārskatā
postenī "Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā biedrības,
nodibinājuma vai arodbiedrības kontā no valsts vai pašvaldības iestādes
saņemto valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, un 58.punktā
paredzot ziņu sniegšanu par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu;
3.5. noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada
14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju
gada pārskatiem", 34.punktā paredzot, ka gada pārskatā postenī
"Saņemtās dotācijas" norāda pārskata gadā reliģiskās organizācijas kontā
no valsts vai pašvaldības iestādes saņemto valsts vai pašvaldību budžeta

finansējumu, un 54.punktā paredzot ziņu sniegšanu par saņemtajām
dotācijām un to izlietojumu.
4. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, noteikt, ka Ministru
kabineta 2010.gada 26.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 44.§)
"Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība,
drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"" 2.punktā dotais
uzdevums ir izpildīts.
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