LATVIJAS REPUBLIKAS FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOME
Reģ.nr. 90010248231; Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
tālrunis: (+371) 6708 3650; e-pasts: info@fdp.gov.lv; mājaslapa: http://fdp.gov.lv

PUBLISKAIS GADA PĀRSKATS
Rīgā
DOKUMENTA DATUMS
IR ELEKTRONISKĀS
PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr.1-03/5

Par 2017.gada publisko gada pārskatu
1. Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) pamatinformācija.
1.1. Padomes juridiskais statuss.
Padome ir koleģiāls, funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts,
kuras darbības mērķis ir Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo
nosacījumu ievērošana.
2017.gada laikā (turpmāk – pārskata periods) Padomes biedru sastāvā nebija izmaiņu.
1.1.1. Pārskata periodā Padomes sekretariāts četru darbinieku, t.i. Padomes sekretāre,
Padomes makroekonomikas eksperta, Padomes fiskālo risku eksperta un Padomes
ekonomista, sastāvā turpināja Padomes darba nodrošināšanu atbilstoši noteiktajam FDL.
Padomes fiskālo risku eksperts Emīls Ķīlis, atbilstoši Darba likuma 114.pantam 2017.gada
31.decembrī noslēdza darba attiecības Padomē. Atbilstoši noteiktajam Brīvprātīgā darba
likumā par brīvprātīgā darba veikšanu noslēdza līgumu ekonomiste Ilze Brezaucka no
2017.gada 27.decembra līdz 2018.gada 7.maijam.
1.1.2. FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija saistītas ar
Padomes mandāta virsmērķiem – (1) gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta
ietvara plānošanas uzraudzību un (2) gadskārtējā valsts budžeta ieviešanas uzraudzību, kā arī
(3) minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances koriģēšanas
mehānisma uzraudzību. Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu plāns bija pakārtots
atbilstoši šo svarīgāko notikumu norises laika grafikam.
1.1.3. Atbilstoši Padomes stratēģijā 2016.-2018.gadam1 noteiktajām pētniecības prioritātēm
pārskata periodā Padome pirmo reizi publicēja Fiskālās ilgtspējas ziņojumu 2017.Fiskālās disciplīnas padomes stratēģija 2016.-2018.gadam. Pieejama šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_03_1403_20170906_Rikojums_Strategija_2016-2018_Piel1.pdf, skatīts:
02.01.2018.
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2037.gadam2, analizējot valsts parāda izmaiņas, ja tiek paaugstināti veselības un sociālās
aizsardzības jomas izdevumi.
1.1.4. Pārskata periodā notika septiņas Padomes sēdes, attiecīgi – 2017.gada 30.janvarī (ārpus
kārtas sēde), 9.februārī, 3.aprīlī, 14.jūlijā (ārpus kārtas sēde), 4.septembrī, 4.oktobrī un
6.decembrī; un četras Padomes darba grupu sēdes, attiecīgi – Padomes fiskālā nodrošinājuma
rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa tikās 2017.gada 31.janvārī un 17.maijā,
un Padomes potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupa tikās
2017.gada 30.janvārī un 1.jūnijā. Minēto Padomes sēžu protokoli publicēti Padomes interneta
mājaslapā http://fdp.gov.lv.
1.1.5. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumu "Par Fiskālās
disciplīnas padomes grāmatvedības uzskaites pārņemšanu" Valsts kase pārskata periodā
turpināja organizēt pilnu Padomes grāmatvedības uzskaiti.
1.2. Padomes politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām Padome ir
atbildīga.
Padome ir FDL kompetentā iestāde.
1.3. Padomes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas
(apakšprogrammas).
Padomes uzdevums ir uzraudzīt FDL definēto nosacījumu ievērošanu, fiskālā nodrošinājuma
rezerves atbilstību fiskālajiem riskiem, gatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un,
ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu, kā arī informēt Saeimu un Ministru kabinetu par tās
viedokli fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos.
Padome izpilda budžeta apakšprogrammu 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības
nodrošināšana".
1.4. 2017.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.1. Papildus 2016.gada 8.februārī (ar grozījumiem 2016.gada 29.jūlijā) noslēgtajai
vienošanās3 ar Finanšu ministriju par abu pušu sadarbības stiprināšanu saistībā ar
makroekonomikas rādītāju prognozēm, kas tiek izmantotas gadskārtējā valsts budžeta un
vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanā, Likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam"
68.pantā4 tika nostiprināts makroekonomikas rādītāju prognozēšanas uzdevums.
1.4.2. 2017.gada 16.februārī Padome apstiprināja makroekonomisko rādītāju prognozes, kas
bija par pamatu Latvijas Stabilitātes programmas 2017.-2020.gadam sagatavošanā.
Fiskālās ilgtspējas ziņojums 2017.-2037.gadam. Pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_08_1986_20171218_fiskalas_ilgtspejas_zinojums.pdf, skatīts:
02.01.2018.
3
Vienošanās par sadarbību. Pieejama šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_09_969_20160729_VPS_FDP_FM_konsolidetais.pdf, skatīts:
02.01.2018.
4
Likums "Par valsts budžetu 2018.gadam". Pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/295569-par-valsts-budzetu2018-gadam#p68, skatīts: 02.01.2018.
2

2
Fiskālās disciplīnas padomes publiskais gada pārskats

1.4.3. 2017.gada 4.augustā Padome apstiprināja makroekonomisko rādītāju prognozes
gadskārtējā valsts budžeta 2018.gadam un vidēja termiņa ietvara 2018.-2020.gadam
sagatavošanā. Ikgadējo termiņu novirze bija saistīta ar nodokļu reformas projektu un kopējais
budžeta izstrādes darba grafiks atbilstoši atjaunots5.
1.4.4. 2017.gada 4.oktobrī Padome publicēja regulāro fiskālās disciplīnas uzraudzības
ziņojumu, t.sk. skaitlisko fiskālo nosacījumu ex ante (2017.-2020.gadam) un ex post (2013.2016.gadam) novērtējumus. Sadarbībā ar komunikācijas parneri SIA "Golin Rīga" Padome
organizēja preses konferenci un publicējot videokomentāru par galvenajiem fiskālās
disciplīnas uzraudzības ziņojuma secinājumiem, kā arī skaidrojošo video par neatbilstības
ziņojuma instrumentu.
1.4.5. 2017.gada 13.aprīlī Padome publicēja viedokli (starpziņojumu) par Latvijas Stabilitātes
programmu 2017.-2020.gadam, t.sk. tajā tika ietverts skaitlisko fiskālo nosacījumu
novērtējums turpmākajam vidējā termiņa budžeta ietvaram, vienlaikus izsūtot informāciju
medijiem par Padomes bažām par izdevumu apjoma straujāku pieaugumu salīdzinot ar
potenciālo ekonomikas izaugsmi.
1.4.6. 2017.gada 6.decembrī Padome publicēja viedokli par FDL 11.panta prasību izpildes
pārbaudi. Tika publicēti strukturālās bilances nosacījuma un izdevumu nosacījuma 2013.2016.gada izpildes novērtējuma aprēķini un atkārtoti sniegta rekomendācija turpmāk budžeta
izpildes novērtēšanā izmantot visus fiskālos nosacījumus.
1.4.7. Padome, ievērojot FDL noteiktās prasības, 2017.gada 17.jūlijā sagatavoja neatbilstības
ziņojumu par nodokļu reformas likumprojektiem, kuros netika paredzēti kompensējošie
pasākumi vidēja termiņa budžeta likumā noteikto izdevumu sliekšņu pārkāpumu gadījumā;
2017.gada 6.septembrī, 15.septembrī, 20.septembrī, 4.oktobrī, 18.oktobrī un 23.novembrī
sagatavoja neatbilstības ziņojumus par iespējamu FDL pārkāpumu saistībā ar apropriācijas
pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas Kopienas
budžetā" un "Valsts parāda vadība". Minēto sešu neatbilstības ziņojumu fiskālā ietekme bija
44 867 165 euro. 2017.gada 22.septembrī Finanšu ministrija sniedza viedokli, kurā nepiekrita
Padomes interpretācijai, savukārt, 2017.gada 4.oktobrī Padome atbildē uzturēja savu viedokli
par FDL pārkāpumiem un nepieciešamību precizēt juridisko regulējumu attiecībā uz
apropriāciju gadījumiem abās minētajās budžeta apakšprogrammās. Neatbilstības ziņojumi un
Finanšu ministrijas sniegtās atbildes ir publicētas Padomes interneta mājaslapā
http://fdp.gov.lv/zinojumi.
1.4.8. 2017.gada 4.oktobrī Padome publicēja viedokli par Ministru kabineta lēmumu saistībā
ar atteikšanos no garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko
jaudu, samazinot akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālu. Padome vērsa Ministru
kabineta uzmanību, ka izpildot šo rīkojumu tiek pasliktināta 2017. gada vispārējās valdības
bilance par 140 milj. eiro (0,5% punktiem no IKP).
1.4.9. 2017.gada 6.decembrī Padome publicēja viedokli saistībā ar atkāpi no budžeta bilances
mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē. Ņemot vērā, ka no Veselības
Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" un likumprojekta "Par
valsts budžetu 2018. gadam" sagatavošanas grafiku. Pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/289744-parlikumprojekta-par-videja-termina-budzeta-ietvaru-2018-2019-un-2020-gadam-un-likumprojekta-par-valstsbudzetu-2018-gadam, skatīts: 02.01.2018.
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ministrijas bija saņemta papildu informāciju, kura sniedza pārskatu par reformu pasākumiem
un sasniedzamajiem rezultātiem, Padome atcēla savu iebildumu pret deficīta atkāpi veselības
aprūpes sistēmas reformas īstenošanai. Padome viedoklī norādīja, ka turpinās pārraudzīt
progresu saistībā ar strukturālajām reformām veselības aprūpes sistēmā.
1.4.10. Regulāro monitoringa pārskatu publicēšanu. 2017.gadā tika publicēti ikmēneša
monitoringa pārskati par gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi,
izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos ieņēmumu datus un par gadskārtējā
valsts budžeta likuma izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts kases datus. Reizi ceturksnī
Padome publicēja arī kopsavilkuma pārskatu par gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu
un izdevumu daļas izpildi, kā arī pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta programmas
"Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
1.4.11. Sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā ekspertu diskusijas "Latvijas
nodokļu politikas reformu stratēģija organizēšanu 2017.gada 30.martā. Ekspertu diskusija
deva iespēju saņemt Eiropas Komisijas un nevalstisko organizāciju kriticismu par sākotnējo
Finanšu ministrijas nodokļu reformas piedāvājumu, īpaši akcentējot darba spēka nodokļu
reformas piedāvājuma trūkumus.
1.4.12. Starptautiskās konferences par publiskā sektora ilgtspēju organizēšanu 2017.gada
6.jūnijā. Konferences gaitā bija iespēja novērtēt Latvijas sociālo atbildību, ievērojot
demogrāfiskās tendences un nepieciešamību mazināt ienākumu nevienlīdzību.
1.4.13. Dalību Trešajā Baltijas neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu seminārā
2017.gada 16.jūnijā Tallinā, Igaunijā. Semināra diskusijās tika veltīta kritika Stabilitātes un
izaugsmes pakta piemērošanas elastībai un tam, kādas konsekvences tas rada valstu fiskālajās
politikās, t.sk. inovācijas fiskālo nosacījumu piemērošanā vidēja termiņa budžeta ietvara
plānošanas un izpildes novērtēšanas gaitā. Viens no sēdes secinājumiem bija nepieciešamība
fiskālās disciplīnas uzraudzības procesā veicināt pārskatāmību un vienkāršību attiecībā uz
vidēja termiņa budžeta plānošanu un izpildes monitoringu.
1.4.14. Ikgadējās sabiedriskās domas aptaujas organizēšanu par budžeta disciplīnas
jautājumiem (aptauju veica SIA "SKDS"). 2017.gada 2.augustā Padome publicēja pārskatu
par aptaujas galvenajiem rezultātiem un secinājumiem – "Nedrošā ilgtspēja". Rezultāti
liecināja par sabiedrības atbalstu pretcikliskai fiskālajai politikai, taču vienlaikus bija
novērojama sabiedrības neapmierinātība ar publisko pakalpojumu kvalitāti un zems uzticības
līmenis sociālās aizsardzības un veselības sistēmām.
1.4.15. Dalību 15 dienesta un trīs mācību komandējumos. Padome pārstāvēja Latviju
starptautiskajā komunikācijā un padziļināja metodoloģijas iestrādes fiskālās pārvaldības
uzlabošanai Latvijā.
Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.16. Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas ar ārējo ekspertu
piesaisti komunikācijas organizatoriskajos jautājumos (SIA "Golin Rīga"), kā arī pētniecības
ekspertu (SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" un SIA "Ernst & Young
Baltic") piesaisti dēļ Padomes sekretariāta samazinātās kapacitātes.
2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
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2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (skat. 1.pielikumu).
Padome izpilda budžeta apakšprogrammu 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības
nodrošināšana".
2.2. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros
finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu
izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums.
Padomes tehniskā nodrošinājuma preces un pakalpojumi tika iegādāti Elektronisko iepirkumu
sistēmā, īstenojot cenu aptaujas un organizējot publiskos iepirkumus, tā izvēloties finansiāli
un saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
Būtiskās pārmaiņas Padomes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem:
2017.gada 28.aprīlī Padome saņēma Valsts kontroles kritisku novērtējumu par Padomes darba
līgumu formas neatbilstību FDL noteiktajam. 2017.gada 6.jūnijā Padome nosūtīja vēstuli
Finanšu ministrijai par FDL labojumiem: (i) makroekonomisko prognožu apstiprināšanas
nostiprinājumu; (ii) budžeta izpildes novērtējumā visu skaitlisko nosacījumu iekļaušana; (iii)
"izpildīt vai paskaidrot princips" nostiprināšana un (iv) darba līguma noslēgšanas tiesības.
2017.gada 23.novembrī pieņemtajā Likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" tika iekļauti divi
no minētajiem punktiem – makroekonomikas prognožu apstiprināšana un darba līguma
slēgšanas tiesības.
Galvenās uzturēšanas izdevumu pozīcijas pārskata periodā:
Noslēgti un līdz pārskata perioda beigām īstenoti astoņi ekspertu līgumi, kopā veidojot
izdevumus – 28 313,45 euro apmērā:
2.2.1. 2017.gada 1.februārī par Padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumiem ar
Ilgu Jermacāni par kopējo summu – 380,46 euro;
2.2.2. 2017.gada 1.martā par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA "SKDS" par
kopējo summu – 4 331,44 euro. Līgums tika slēgts arī par pakalpojumu sniegšanu 2018. un
2019.gadā;
2.2.3. 2017.gada 17.martā par Lietuvas ilgtspējas ziņojuma tulkojumu uz latviešu un angļu
valodu par kopējo summu – 979,36 euro;
2.2.4. 2017.gada 29.jūnijā par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi ar
Artūru Valujevu par kopējo summu – 1 935,42 euro;
2.2.5. 2017.gada 21.augustā par fiskālās ilgtspējas ziņojuma teksta korektūru latviešu valodā
ar SIA "Amber Line" par kopējo summu – 131,29 euro.
2.2.6. 2017.gada 15.septembrī par fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar
SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" par kopējo summu – 7 018 euro;
2.2.7. 2017.gada 15.septembrī par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar
SIA "Ernst&Young Baltic" par kopējo summu – 7 971,48 euro. Līgums tika slēgts arī par
pakalpojumu sniegšanu 2018.gadā;
2.2.8. Izpildot 2016.gada 4.novembrī noslēgto līgumu par komunikācijas pakalpojumu
sniegšanu ar SIA "Golin Rīga" par kopējo summu – 5 566 euro.
2.2.9. Padomes locekļi un darbinieki kopumā devās 19 komandējumos, t.sk. Trešā Baltijas
neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu semināra apmeklējums. Komandējumu
kopējie izdevumi veidoja 13 036,72 euro.
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2.2.10. 2017.gadā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 12
Padomes tehniskā nodrošinājuma iepirkumi 2 785,04 euro apmērā.
2.3. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata
gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to
īstenošanai;
Funkciju īstenošanai Padome 2017. gadā iztērējusi 180 453,90 euro jeb 92,7% no
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Starpība starp izdevumu izpildi un plānu pārskata
periodā ir 14 291,10 euro. Starpību galvenokārt veido atlikums atlīdzībā 11 675,83 euro
apmērā, kas ir pamatots ar Padomes makroekonomikas eksperta došanos bērnu kopšanas
atvaļinājumā no 2017.gada 24.maija. Tikai 2017.gada 15.septembrī izdevās atrast aizvietotāju
šai sekretariāta amata vietai (SIA "Ernst & Young Baltic" eksperti).
2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un
īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi;
Padomei nav valsts aizdevumu.
2.5. Padomes veiktie un pasūtītie pētījumi;
2.5.1. 2017.gada 1.martā par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA "SKDS" par
kopējo summu – 4 331,44 euro. 2017.gada 2.augustā Padome publicēja pārskatu par aptaujas
galvenajiem rezultātiem un secinājumiem – "Nedrošā ilgtspēja". Rezultāti liecināja par
sabiedrības atbalstu pretcikliskai fiskālajai politikai. Vienlaikus bija novērojama sabiedrības
neapmierinātība ar publisko pakalpojumu kvalitāti un zems uzticības līmenis sociālās
aizsardzības un veselības sistēmām, kas var radīt spiedienu uz izdevumu politiku, kāpinot
budžeta deficītu un apdraudot fiskālo ilgtspēju.
2.5.2. 2017.gada 29.jūnijā par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi ar
Artūru Valujevu par kopējo summu – 1 935,42 euro. Atbilstoši izmaiņām Centrālās statistikas
pārvaldes datu struktūrās atjaunotais makroekonomikas rādītāju analīzes modelis būtiski
veicināja makroekonomikas ietvara novērtējuma izstrādes analītisko kapacitāti.
2.5.3. 2017.gada 15.septembrī par fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar
SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts" par kopējo summu – 7 018 euro.
Būtiskākās ekspertu pakalpojumu norises bija saistītas ar Padomes fiskālās ilgtspējas
ziņojuma datu kvalitātes kontroli un sākotnējā pētniecības rāmja kriticisma sniegšanu, kā arī
ziņojuma izstrādes gaitā zinātniskās redakcijas nodrošinājumu. Ziņojuma izstrādes beigu
posmā Ekonomikas institūts piedalījās gala redakcijas novērtējumā, kā arī Padomes 2017.
gada 6. decembra sēdē.
2.5.4. 2017.gada 15.septembrī par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumiem ar
SIA "Ernst&Young Baltic" par kopējo summu – 7 971,48 euro. Ikmēneša makroekonomikas
datu analīzes nodevumi un priekšlikumu izstrāde Stabilitātes programmas Jūtīguma analīzes
nodaļai, kā arī iepriekšējo periodu prognožu kļūdu novērtējumu metodoloģijas izstrāde.
2.5.5. 2017.gada 18.decembrī Padome publicēja fiskālās ilgtspējas ziņojumu 2017.2037.gadam, analizējot valsts parāda izmaiņas, ja tiek paaugstināti veselības un sociālās
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aizsardzības jomas izdevumi. Valsts parāda scenāriju attīstību ietekmēja makroekonomiskie
pieņēmumi, t.sk. augstāku procentu likmju šoks, kas noteiktos scenārijos veidoja valsts
parādu ar augšupvērstu trajektoriju. Ziņojums apstiprina, ka ir iespējams paaugstināt
izdevumus veselībai un sociālajai aizsardzībai, neapdraudot fiskālo ilgtspēju, bet ir
nepieciešami papildu ieņēmumi vai izdevumu pārskatīšana citās jomās.
2.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu.
Atbilstoši apstiprinātajai Padomes stratēģijai 2016.-2018.gadam un 2017.gada darba plānam
Padome pārskata periodā īstenoja septiņus galvenos darbības virzienus: 1) makroekonomikas
prognožu apstiprināšanu; 2) skaitlisko nosacījumu novērtējumu; 3) fiskālo risku novērtējumu;
4) pētniecību – atbilstoši gadskārtējiem Padomes pētniecības plāniem un prioritātēm;
5) budžeta izpildes monitoringu; 6) gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta
ietvara likuma izpildes monitoringu un 7) vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izpildes
novērtējumu.
3. Personāls.
Padomes sekretariāts nodrošina Padomes atbalsta funkcijas:
3.1. Padomes sekretārs atbild par skaitlisko nosacījumu novērtēšanu un ir Padomes kā
iestādes administratīvais vadītājs.
3.2. Padomes makroekonomikas eksperts veic makroekonomikas prognožu izstrādi un valsts
makroekonomikas prognožu un izlaižu starpību novērtēšanu.
3.3. Padomes fiskālo risku eksperts veic fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma novērtēšanu
un ar to saistīto risku izpēti.
3.4. Padomes ekonomists veic Padomes sekretāra asistenta pienākumus, sniedzot atbalstu
Padomes sekretāram kā analītiskos tā administratīvos jautājumos.
4. Komunikācija ar sabiedrību.
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;
4.1.1. 2017.gada 15.novembrī Padome parakstīja vienošanos par līguma ar iepriekšējā
komunikācijas partnera – SIA "Golin Rīga" – laušanu un organizēja atkārtotu iepirkumu par
komunikācijas pakalpojumiem termiņam no 2018.gada līdz 2022.gadam. 2017.gada
12.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA "Baltic Communication Partners".
4.1.2. Pārskata periodā paralēli Padomes konta uzturēšanai ar aktualitātēm mikroblogošanas
vietnē Twitter¸ sociālajā tīklā Facebook, video vietnē Youtube un sekretariāta emuāra vietnē,
2017.gada 15.novembrī tika uzsākta arī Padomes konta uzturēšana sociālajā tīklā Linkedin,
galvenokārt publicējot informāciju angļu valodā.
4.1.3. Pārskata periodā ir sniegtas vairākas intervijas sociālajiem medijiem, kā arī izsūtītas
preses relīzes galvenajiem ziņu portāliem t.sk. –
4.1.3.1. 2017.gada 16.februārī Fiskālā padome: ES fondu kavēšanās var atstāt negatīvu
ietekmi uz budžeta izpildes rezultātiem;
4.1.3.2. 2017.gada 30.martā Fiskālā padome: nodokļu reformas iespējamās sekas ir
nepieciešams rūpīgi izvērtēt;
4.1.3.3. 2017.gada 13.aprīlī Fiskālā padome uzskata, ka vajadzīgs tālāks darbs, lai precizētu
fiskālo ietvaru 2018.gadam;
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4.1.3.4. 2017.gada 17.maijā Fiskālās disciplīnas padomi uztrauc ieplānotais budžeta deficīta
līmenis;
4.1.3.5. 2017.gada 6.jūnijā Fiskālā padome: uz fiskālo ilgtspēju jāraugās kompleksi, ņemot
vērā arī sociālus un politiskus riskus;
4.1.3.6. 2017.gada 24.augustā Fiskālā padome aicina straujas ekonomiskās izaugsmes gados
neaizmirst par rezervi kritiskākiem ekonomikas periodiem;
4.1.3.7. 2017.gada 6.septembrī Iztērējot ietaupījumus, tiek radīta neatbilstība ar Fiskālās
disciplīnas likumu;
4.1.3.8. 2017.gada 5.oktobrī Straujā ekonomiskā izaugsme pieprasa straujāku budžeta
deficīta samazināšanu;
4.1.3.9. 2017.gada 18.decembrī Nākotnē kāpinot veselības un sociālās aprūpes izdevumus,
jādomā par fiskālo ilgtspēju.
4.1.4. Padome savā interneta mājaslapā atjaunoja informāciju papildus lapā #zināšanas,
sniedzot iespēju skolēniem iepazīties ar vispārīgu informāciju par fiskālo disciplīnu, kā arī
veikt pašnovērtējuma testu par valsts budžeta finansēm. 2017.gada laikā izdevies pozitīvi
novērtēt 120 Latvijas skolēnus un pasniegt atzinības rakstus par pamatzināšanu apguvi
fiskālās disciplīnas jomā.
4.1.5. Padomes sekretariāta darbinieki ikgadēji piedalās ar skolēniem saistītos pasākumos
"Atpakaļ uz skolu!", "Atvērto durvju diena", "Ēnu diena", "Profesiju sīrups" un finanšu
pratības nedēļā sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Patērētāju
tiesību aizsardzības centru.
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba
kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi);
4.2.1. Ikgadējā sabiedriskās domas aptaujā tiek iekļauts jautājums par to, vai iedzīvotāji ir
dzirdējuši par Padomi. 2017.gada aptaujā 21% respondentu bija informēti par Padomes
pastāvēšanu.
4.2.2. 2017.gada decembrī Padome pirmo reizi īstenoja sabiedrības partneru aptauju par
apmierinātību ar Padomes darbu. Nelielā ekspertu aptauja liecināja par pozitīvu Padomes
darbības novērtējumu.
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru.
Pārskata periodā Padomes sadarbība ar nevalstisko sektoru īstenojās kopīgā konferencē par
publiskā sektora ilgtspēju 2017.gada 6.jūnijā.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Citu Neatkarīgo fiskālo iestāžu pētnieciskās un administratīvās pieredzes apguve.
FDL noteikto skaitlisko fiskālo nosacījumu novērtēšanas metodoloģijas pilnveide.
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;

8
Fiskālās disciplīnas padomes publiskais gada pārskats

Ievērojot, ka 2018.gada ir Saeimas vēlēšanu gads, ir plānots veikt vēlēšanu partiju programmu
novērtējumu. Plānotais nodevums ir politisko partiju, kas piedalās 2018.gada Saeimas
vēlēšanās, fiskālais novērtējums.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Padome paredz arī 2018.gadā ekspertu pētniecības iepirkumus Padomes analītiskās
kapacitātes stiprināšanai. 2017.gada 15.septembrī ir noslēgts līgums ar SIA Ernst & Young
Baltic" par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumiem arī 2018.gadam.
5.4. Padomes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Padomei nav finanšu saistību.
1.pielikums

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(euro)
Nr.p.k.

2016. gadā
(faktiskā izpilde)

Finansiālie rādītāji

2017. gadā
apstiprināts likumā faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

211 171

194 745

194 745

1.1.

dotācijas

205 171

194 745

194 745

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

6 000

–

–

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

–

–

–

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

–

–

–

2.

Izdevumi (kopā)

207 702

194 745

180 454

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

191 601

194 261

179 970

2.1.1.

kārtējie izdevumi

191 601

194 261

179 970

2.1.2.

procentu izdevumi

–

–

–

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

–

–

–

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas –
budžetā un starptautiskā sadarbība

–

–

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

–

–

–

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

16 100

484

484

Padomes sekretāre

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

D.Kalsone

Kalsone 6708 3650
dace.kalsone@fdp.gov.lv
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