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Nr.1-03/6

Par 2018.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.
2018.gada laikā (turpmāk – pārskata periods) Padomes sastāvā bija šādas izmaiņas:
1.1.1. 2018.gada 6.septembrī atbilstoši noteiktajam FDL 25.pantā Saeima atbrīvoja Dr.oec.
Mārtiņu Kazāku, "Swedbank" AS galveno ekonomistu, no Padomes locekļa amata pēc paša
vēlēšanās, kā arī pēc viņa iecelšanas par Latvijas Bankas Padomes locekli.
1.1.2. 2018.gada 11.oktobrī atbilstoši noteiktajam FDL 22.pantā Saeima apstiprināja
Dr.habil.oec. Innu Šteinbuku, Latvijas Universitātes profesori, maģistra studiju programmas
"Eiropas Studijas" direktori, par Padomes locekli uz sešu gadu periodu. Līdzīgi kā Mārtiņš
Kazāks, Inna Šteinbuka turpināja darbu Padomes potenciālā un nominālā iekšzemes
kopprodukta novērtējuma darba grupā.
1.1.3. Pārskata periodā Padomes sekretariāts trīs darbinieku, t.i. Padomes sekretāra, Padomes
fiskālo risku eksperta un Padomes ekonomista, sastāvā turpināja Padomes darba nodrošināšanu
atbilstoši noteiktajam FDL. Padomes makroekonomista darbu īstenoja makroekonomikas
eksperte Agnese Vaivade no SIA "Ernst&Young Baltic" atbilstoši noslēgtajam līgumam1, kā
arī ekonomiste Ilze Brezaucka atbilstoši 2017.gada 27.decembrī noslēgtajam brīvprātīgā darba

Līgums par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Ernst&Young Baltic"
pieejams šeit: http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_15_1427_20170915_FDP2017_3_Ligums_makro.pdf,
skatīts: 02.01.2019.
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līgumam pabeidza sadarbību 2018.gada 7.maijā ar pētījuma nodevumu par publiskās un
privātās partnerības fiskālajiem riskiem2.
1.1.4. 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.
1.1.5. Atbilstoši Padomes stratēģijā 2016.-2018.gadam3 noteiktajām pētniecības prioritātēm
pārskata periodā Padome pirmo reizi īstenoja politisko partiju aptauju par fiskālās disciplīnas
jautājumiem4, ar mērķi dokumentēt partiju nodomus parlamenta vēlēšanās ar būtisku fiskālo
ietekmi.
1.1.6. Pārskata periodā notika sešas Padomes sēdes, attiecīgi – 2018.gada 9.februārī, 6.aprīlī,
12.jūnijā, 20.septembrī, 28.novembrī un 11.decembrī; un piecas Padomes darba grupu sēdes,
attiecīgi – Padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa
tikās 2018.gada 31.janvārī un 9.maijā, un Padomes potenciālā un nominālā iekšzemes
kopprodukta novērtējuma darba grupa tikās 2018.gada 2.februārī, 12.jūnijā un ārpus kārtas sēdē
2018.gada 7.septembrī. Minēto Padomes sēžu protokoli publicēti Padomes interneta mājaslapā
http://fdp.gov.lv.
1.1.7. 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. Pārskata periodā Padomes
sekretariāta ekonomiste un sekretāre uzsāka Valsts kases grāmatvedības sistēmu testēšanu, lai
sākot ar 2019.gadu varētu nodrošināt Padomes grāmatvedības pavadošo dokumentu ievadi
sistēmās.
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.

Ilzes Brezauckas pētījums "Publiskās un privātās partnerības riski. Fiskālie riski Latvijā" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_08_409_20180406_Starpzinojums_Piel2.pdf, skatīts: 02.01.2019.
3
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:
02.01.2019.
4
Politisko partiju aptauja par fiskālās disciplīnas jautājumiem. Projekta informācija pieejama šeit:
http://fdp.gov.lv/politisko-partiju-aptauja-par-fiskalas-disciplinas-jautajumiem, skatīts: 02.01.2019.
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Padome izpilda budžeta apakšprogrammu 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības
nodrošināšana".
1.4. 2018.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.1. 2018.gada 19.jūnijā tika parakstīts papildinājums Vienošanās par sadarbību, kas paredz
fiskālās politikas ilgtspējas novērtējumu vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojektā
iekļautajām jaunajām politikām5.
1.4.2. 2018.gada 14.februārī Padome apstiprināja makroekonomisko rādītāju prognozes, kas
bija par pamatu Latvijas Stabilitātes programmas 2018.-2021.gadam sagatavošanā.
1.4.3. 2018.gada 27.jūnijā Padome sagatavoja atbildi Finanšu ministrijai par iesniegto
makroekonomisko rādītāju prognožu apstiprinājumu.
1.4.4. 2018.gada 15.oktobrī Padome apstiprināja makroekonomisko rādītāju prognozes
vispārējās valdības budžeta plānam 2019.gadam.
1.4.5. Ņemot vērā, ka gadskārtējā valsts budžeta 2019.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara
2019.-2021.gadam sagatavošana nenotika pārskata periodā, bet tika sagatavots un apstiprināts
valsts pagaidu budžets 2019.gadam, 2018.gada 28.decembrī Padome publicēja fiskālās
disciplīnas uzraudzības ziņojumu par valsts pagaidu budžetu, t.sk. skaitlisko fiskālo nosacījumu
ex ante (2019.-2021.gadam) novērtējumu.
1.4.6. 2018.gada 6.aprīlī Padome publicēja viedokli (starpziņojumu) par Latvijas Stabilitātes
programmu 2018.-2021.gadam, t.sk. tajā tika ietverts skaitlisko fiskālo nosacījumu novērtējums
turpmākajam vidējā termiņa budžeta ietvaram, vienlaikus publicējot arī publiskās un privātās
partnerības risku pētījumu.
1.4.7. 2018.gada 14.decembrī Padome publicēja viedokli par FDL 11.panta prasību izpildes
pārbaudi. Tika publicēti strukturālās bilances nosacījuma un izdevumu nosacījuma 2013.2017.gada izpildes novērtējuma aprēķini, atkārtoti sniegta rekomendācija turpmāk budžeta
izpildes novērtēšanā izmantot visus fiskālos nosacījumus un norādīts par būtiskām novirzēm
izdevumu nosacījuma izpildes novērtējumā un nepieciešamību veikt korekciju budžeta plānos.
1.4.8. Padome, ievērojot FDL noteiktās prasības, 2018.gada 5.februārī, 29.augustā, 23.oktobrī,
1.novembrī un 19.decembrī sagatavoja neatbilstības ziņojumus par maksimālo izdevumu
pārkāpumu saistībā ar Ministru kabineta lēmumiem. Neatbilstības ziņojumi bija saistīti ar
iespējamu FDL pārkāpumu dēļ apropriācijas pārdalēm no aizsargātajām budžeta progammām
(ar kopējo ietekmi 12,3 milj. eiro), kā arī veselības nozares atlīdzības palielināšanai bez
vienlaicīgas kompensējošo pasākumu paredzēšanas (ar kopējo ietekmi 262,5 milj. eiro).
1.4.9. 2018.gada 3.decembrī Padome sniedza viedokli, kurā aicināja Saeimu, pieņemot
grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību paredzēt fiskālo ierobežojumu; 2018.gada
8.decembrī Padome sniedza viedokli, kurā nepiekrita Saeimas pieņemtajam lēmumam par
Vienošanās par sadarbību papildinājums Nr.2. Pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_09_849_20180619_VPS_FDP_FM_papildinajums_LV.pdf, skatīts:
02.01.2019.
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konkrētu finanšu līdzekļu vienai nozarei bez vienlaicīgiem kompensējošiem pasākumiem;
2018.gada 14.decembrī Padome sniedza viedokli, nepiekrītot Saeimas lēmumam par Veselības
aprūpes finansēšanas likumu, kurā arī netika paredzēti kompensējošie pasākumi ieplānotajam
atlīdzības palielinājumam 2019.-2021.gadā.
Neatbilstības ziņojumi un Finanšu ministrijas sniegtās atbildes ir publicētas Padomes interneta
mājaslapā http://fdp.gov.lv/zinojumi.
1.4.10. Regulāro monitoringa pārskatu publicēšana. 2018.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" un makroekonomikas rādītāju ceturkšņa pārskatu.
1.4.11. Politisko partiju aptauja par fiskālās disciplīnas jautājumiem. Sākot no 2017.gada
nogales līdz 2018.gada 17.augustam Padome īstenoja politisko partiju aptauju ar mērķi
dokumentēt partiju nodomus parlamenta vēlēšanās ar būtisku fiskālo ietekmi. Aptaujas rezultāti
tika publicēti ziņojumā6, kā arī 17.augustā organizēta preses konference par galvenajiem
secinājumiem. Kopumā aptaujas respondenti tika vērtēti kā fiskāli atbildīgi, ko zināmā mērā
apliecināja arī partiju iesniegtās aprēķinu tabulas gan papildu ieņēmumiem, gan izdevumiem.
1.4.12. 2018.gada 29.jūnijā sarunu festivālā Lampa Padome sadarbībā ar ekonomiskās
antroloģijas pētniekiem un ekonomistiem organizēja diskusiju par sabiedrības fiskālo atbildību
un valsts parādu, ar piemēriem dodod iespēju rēķināt klātesošajiem kā lēmumi izmaina valsts
budžeta līdzsvaru un attiecīgi ietekmē valsts parādu. Diskusijas materiāli, t.sk. video, ir
pieejami Padomes interneta mājaslapā http://fdp.gov.lv/saruna-par-paradu-festivala-lampa.
1.4.13. Ceturtā Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu
tikšanās organizēšana 2018.gada 10.-11.jūnijā Rīgā, Latvijā. Tikšanās laikā tika diskutēta
fiskālo nosacījumu izpildes novērtējuma metodoloģija un prakse, fiskālās ilgtspējas jautājumi,
makroekonomikas "siltuma" kartes analītiskais rīks, publiskās un privātās partnerības fiskālā
riska jautājumi, kā arī nodokļu prognožu kļūdu analīze. Tikšanās prezentācijas publicētas
Padomes interneta mājaslapā http://fdp.gov.lv/baltijas-ziemelvalstu-fiskalo-iestazu-tiksanas.
1.4.14. Ikgadējās sabiedriskās domas aptaujas organizēšanu par budžeta disciplīnas
jautājumiem (aptauju veica SIA "SKDS"). 2018.gada 25.jūnijā Padome publicēja pārskatu par
aptaujas galvenajiem rezultātiem un secinājumiem – "Lēnā tuvošanās valsts budžetam".
Rezultāti liecināja par sabiedrības pakāpenisku paļāvību uz valdības spēju caurspīdīgi
nodrošināt budžeta izstrādes informāciju, taču saglabājot skepsi par spēju nodrošināt kvalitatīvu
plānošanu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
1.4.15. Dalību 13 dienesta un četros mācību komandējumos, t.sk. iekšzemes komandējumā uz
sarunu festivālu Lampa, Cēsīs. Padome pārstāvēja Latviju starptautiskajā komunikācijā un
padziļināja metodoloģijas iestrādes fiskālās pārvaldības uzlabošanai Latvijā.

Politisko partiju fiskālā atbildība. Ziņojums par 2018.gada partiju aptauju par fiskālās disciplīnas jautājumiem.
Pieejams šeit: http://fdp.gov.lv/files/uploaded/20180817_politisko_partiju_fiskala_atbildiba.pdf, skatīts:
02.01.2019.
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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 "Baltic Communication Partners")
un pētniecības ekspertu (SIA "Ernst & Young Baltic") piesaisti dēļ Padomes sekretariāta
samazinātās kapacitātes makroekonomikas analīzes jomā.
1.4.17. Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu tikšanās laikā ēdināšanas pakalpojumus
sniedza SIA "Hotel Expert Services".
1.4.18. Sekretariāta tehnisko nodrošinājumu papildināja divi praktiskie iepirkumi, kas saistīti
ar biroja paklāju nomu (AS "Berendsen Tekstila Serviss") un Padomes sēžu kafijas paužu
nodrošinājumu (SIA "Fileja").
2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
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:
2.2.1. 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. Atbilstoši minētajam budžeta likumam Padome slēdza darba līgumu ar
fiskālo risku ekspertu Viktoru Miglinieku.
2.2.2. 2018.gada 12.novembrī Padome saņēma apropriācijas palielinājumu 8 000 euro apmērā
informācijas sistēmu Matlab un e-view licenču iegādei, kas ir nepieciešamas makroekonomikas
un fiskālo datu apstrādes darbam.
Galvenās uzturēšanas izdevumu pozīcijas pārskata periodā:
Noslēgti un līdz pārskata perioda beigām īstenoti līgumi ar desmit sadarbības partneriem, kopā
veidojot izdevumus – 42 414,93 euro apmērā:
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2.2.3. Izpildot 2016.gada 1.decembrī noslēgto līgumu par mediju monitoringa veikšanu ar SIA
"LETA" par kopējo summu 2018.gadam – 1 452,00 euro. Minētais līgums tika slēgts arī par
pakalpojumu sniegšanu 2019.gadā;
2.2.4. Izpildot 2017.gada 1.martā noslēgto līgumu par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu
ar SIA "SKDS" par kopējo summu 2018.gadam – 4 634,64 euro. Minētais līgums tika slēgts
arī par pakalpojumu sniegšanu 2019.gadā;
2.2.5. Izpildot 2017.gada 15.septembrī noslēgto līgumu par makroekonomikas eksperta
konsultāciju pakalpojumiem ar SIA "Ernst&Young Baltic" par kopējo summu 2018.gadam –
24 698,52 euro. 2018.gada 16.oktobrī līgums tika slēgts arī par pakalpojumu sniegšanu
2019.gadā; 7
2.2.6. Izpildot 2017.gada 12.decembrī noslēgto līgumu par komunikācijas pakalpojumu
sniegšanu ar SIA "Baltic Communication partners" par kopējo summu 2018.gadam – 7 086,56
euro, t.sk. 1 036,85 euro sarunu festivāla Lampa diskusijas moderēšanai8 un infografiku9
izstrādei. Komunikācijas pakalpojumu līgums noslēgts līdz 2022.gada 31.decembrim;10
2.2.7. 2018.gada 30.janvārī par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi ar
Artūru Valujevu par kopējo summu – 2 034,46 euro;
2.2.8. Izpildot 2017.gada 19.decembrī noslēgto līgumu par fiskālo risku eksperta konsultāciju
pakalpojumu sniegšanu saistībā ar politisko partiju aptauju par fiskālās disciplīnas jautājumiem
ar Emīlu Ķīli par kopējo summu – 434,02 euro;
2.2.9. 2018.gada 23.aprīlī par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Baltijas-Ziemeļvalstu
neatkarīgo iestāžu tikšanās dalībniekiem ar SIA "Hotel Expert Services"11 par kopējo summu –
1 888,11 euro;
2.2.10. 2018.gada 1.oktobrī par paklāju nomas un maiņas pakalpojumu sniegšanu ar AS
"Berendsen Tekstila Serviss" pārskata periodā par kopējo summu – 40,00 euro. Līgums
noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim;12
2.2.11. 2018.gada 16.oktobrī par Ziemassvētku kartiņu izstrādi latviešu un angļu valodā ar
Elīnu Brasliņu par kopējo summu – 113,24 euro;
2.2.12. 2018.gada 27.novembrī par kafijas paužu nodrošināšanu Padomei ar SIA "Fileja"
pārskata periodā par kopējo summu – 33,09 euro. Līgums noslēgts līdz 2021.gada
31.decembrim.13

Līgums par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Ernst&Young Baltic"
2019.gadā. Pieejams šeit: http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_17_1199_20181016_Ligums_EYB.pdf, skatīts:
02.01.2019.
8
Līgums par festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība un valsts parāds" moderēšanu un palīdzību
sarunas skripta izstrādē ar SIA "Baltic Communication Partners" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_17_487_20180423_Ligums_BCP_Lampa.pdf, skatīts: 02.01.2019.
9
Līgums par festivāla Lampa sarunas "Sabiedrības fiskālā atbildība un valsts parāds" inforgrafiku izstrāde
elektroniskā formātā ar SIA "Baltic Communication Partners" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_17_805_20180606_Ligums_BCP_Lampa_infografikas.pdf, skatīts:
02.01.2019.
10
Līgums par komunikācijas pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Baltic Communication Partners" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_15_1869_20171212_BCP_Ligums_komunikacija.pdf, skatīts:
02.01.2019.
11
Līgums par ēdināšanas pakalpojumiem Baltijas-Ziemeļvalstu neatkarīgo fiskālo iestāžu tikšanās dalībniekiem
ar SIA "Hotel Expert Services" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_16_479_20180423_Ligums_Astor.pdf, skatīts: 02.01.2019.
12
Līgums par nomas un maiņas pakalpojumu sniegšanu ar AS "Berendsen Tekstila Serviss" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_16_1145_20181001_Ligums_paklaji_Berendsen.pdf, skatīts:
02.01.2019.
13
Līgums par kafijas paužu nodrošināšanu ar SIA "Fileja" pieejams šeit:
http://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_16_1434_20181127_Ligums_kafijas_pauze_Fileja.pdf, skatīts:
02.01.2019.
7
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2.2.13. Padomes locekļi un darbinieki kopumā devās 17 komandējumos, t.sk. iekšzemes
komandējumā uz sarunu festivālu Lampa, Cēsīs. Komandējumu kopējie izdevumi veidoja
10 997,50 euro.
2.2.14. 2018.gadā Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 21 Padomes
tehniskā nodrošinājuma iepirkumi 13 159,53 euro apmērā, t.sk. informācijas sistēmu
pakalpojumu jomā 9 959,75 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 2018. gadā iztērējusi 188 629,69 euro jeb 92,21% no
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Starpība starp izdevumu izpildi un plānu pārskata
periodā ir 15 933,31 euro. Starpību veido gan atlikums atlīdzībā 9 365,74 euro apmērā, kas ir
pamatots ar Padomes makroekonomikas eksperta prombūtni bērnu kopšanas atvaļinājumā visā
pārskata periodā un iepirkuma apmēru šai sekretariāta amata vietai (SIA "Ernst & Young
Baltic" eksperti), gan atlikums preču un pakalpojumu postenī 5 337,16 euro apmērā, kas ir
pamatots ar Padomes ierobežoto kapacitāti ekspertu iepirkumu pilnvērtīgai organizācijai, gan
arī atlikums kapitāla izdevumos 1 230,41 euro apmērā, kas ir pamatots ar finansiāli izdevīgāku
licenču iegādi Elektroniskajā iepirkumu sistēmā.
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. 2018.gada 30.janvārī par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa pilnveidi ar
Artūru Valujevu par kopējo summu – 2 034,46 euro. Atbilstoši izmaiņām
programmnodrošinājumā atjaunotais makroekonomikas rādītāju analīzes modelis būtiski
veicināja makroekonomikas ietvara novērtējuma izstrādes analītisko kapacitāti.
2.5.2. Izpildot 2017.gada 1.marta līgumu par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA
"SKDS" par kopējo summu 2018.gadā – 4 634,64 euro. 2018.gada 25.jūnijā Padome publicēja
pārskatu par aptaujas galvenajiem rezultātiem un secinājumiem – "Lēnā tuvošanās valsts
budžetam". Rezultāti liecināja par sabiedrības pakāpenisku paļāvību uz valdības spēju
caurspīdīgi nodrošināt budžeta izstrādes informāciju, taču saglabājot skepsi par spēju
nodrošināt kvalitatīvu plānošanu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
2.5.3. Pārskata periodā Padome īstenoja politisko partiju aptauju par fiskālās disciplīnas
jautājumiem. Aptaujas rezultāti tika publicēti pētījuma ziņojumā, kā arī 2018.gada 17.augustā
organizēta preses konference par galvenajiem secinājumiem. Kopumā aptaujas respondenti tika
vērtēti kā fiskāli atbildīgi, ko zināmā mērā apliecināja arī partiju iesniegtās aprēķinu tabulas
gan papildu ieņēmumiem, gan izdevumiem
2.5.4. Izpildot 2017.gada 15.septembrī noslēgto līgumu par makroekonomikas eksperta
konsultāciju pakalpojumiem ar SIA "Ernst&Young Baltic" par kopējo summu 2018.gadā –
24 698,52 euro. Ikmēneša makroekonomikas datu analīzes nodevumi, makroekonomikas
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rādītāju ceturkšņa pārskata izstrāde, Latvijas ekonomikas siltuma kartes izstrāde un atbalsts
viedokļu sagatavošanā par makroekonomikas prognozēm.
2.5.5. Pārskata periodā sekretariāta darbinieki veica Starptautiskā valūtas fonda parāda
ilgtspējas rīka pielāgošanu Latvijas makroekonomikas un fiskālajam ietvaram. Nākamajos
periodos tiek plānots tālāks darbs ar šī publiskā rīka pilnveidi, ar mērķi publicēt aprēķinus un
piedāvāt parāda papildu novērtēšanas iespējas.
2.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu.
Atbilstoši apstiprinātajai Padomes stratēģijai 2016.-2018.gadam un 2018.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. Pārskata periodā Padome turpināja sadarbību ar SIA "Baltic Communication Partners"
atbilstoši 2017.gada 12.decembrī noslēgtajam līgumam par komunikācijas pakalpojumiem.
4.1.2. Pārskata periodā Padome turpināja uzturēt kontus Padomes aktualitāšu publicēšanai
mikroblogošanas vietnē Twitter¸ sociālajā tīklā Facebook un Linkedin (galvenokārt angļu
valodā), video vietnē Youtube un sekretariāta emuāra vietnē.
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. 2018.gada 14.februārī Fiskālā padome: Latvijai būtiski jākāpina ražīgums, lai
saglabātu prognozēto ekonomikas izaugsmes tempu;
4.1.3.2. 2018.gada 9.aprīlī Fiskālā padome: vērojama būtiska valdības fiskālās politikas plānu
ekspansija;
4.1.3.3. 2018.gada 23.aprīlī Fiskālā padome: Valdībai daudz nopietnāk jādomā par risku
novērtēšanu PPP projektos, lai neradītu zaudējumus valsts budžetam;
4.1.3.4. 2018.gada 25.jūnijā Sarunu festivālā Lampa aicina diskutēt par atbildīgu attieksmi pret
valsts parādu;
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4.1.3.5. 2018.gada 17.augustā Fiskālās disciplīnas padome: politiskās partijas aptaujā pauž
atbildīgu attieksmi pret valsts finanšu izlietojumu;
4.1.3.6. 2018.gada 29.augustā Fiskālās disciplīnas padome nepiekrīt līdzekļu pārdalei ar
likumu aizsargātā budžeta programmā;
4.1.3.7. 2018.gada 15.oktobrī Fiskālā padome kopumā apstiprina makroekonomiskās
prognozes, taču uzstāj uz stingru fiskālo disciplīnu;
4.1.3.8. 2018.gada 23.oktobrī Fiskālās disciplīnas padome konstatē maksimālo budžeta
izdevumu pārkāpumu;
4.1.3.9. 2018.gada 21.novembrī Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, Latvijas valsts budžeta
veidotāji neizmanto labos gadus rezerves veidošanai;
4.1.3.10. 2018.gada 28.novembrī Fiskālās disciplīnas padome vērš uzmanību uz
nesabalnsētības draudziem budžetā;
4.1.3.11. 2018.gada 10.decembrī Fiskālā padome piedāvā jaunu grafiku – siltuma karti
ekonomikas cikla raksturošanai;
4.1.3.12. 2018.gada 14.decembrī Fiskālā padome atzīst, ka strukturālās bilances korekcija
vispārējās valdības budžetā nav jāveic
4.1.3.13. 2018.gada 14.decembrī Fiskālās disciplīnas padome: fiskālā konsolidācija ir
neizbēgama.
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. 2018.gada laikā izdevies pozitīvi novērtēt
89 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!" un "Ēnu diena", kā arī finanšu pratības darba grupas ietvaros sadarbībā ar
Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku un Patērētāju tiesību aizsardzības centru
apmeklēja Latvijas skolas, iekļaujot diskusiju programmā arī jautājumus par budžeta disciplīnu.
4.1.6. 2018.gada 29.jūnijā Padome piedalījās sarunu festivālā Lampa ar diskusijas organizēšanu
par sabiedrības fiskālo atbildību un valsts parādu.
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. 2018.gada aptaujā 26% respondentu bija informēti par Padomes
pastāvēšanu.
4.2.2. 2018.gada decembrī Padome otro reizi īstenoja sadarbības 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 darbā sarunu
festivālā Lampa 2018.gada 29.jūnijā par sabiedrības fiskālo atbildību un valsts parādu.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
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5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Citu Neatkarīgo fiskālo iestāžu pētnieciskās un administratīvās pieredzes apguve.
FDL noteikto skaitlisko fiskālo nosacījumu, fiskālo risku un makroekonomikas prognožu
novērtēšanas metodoloģijas pilnveide.
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Padomes mandāta analītiskā stiprināšana un valdības deklarācijas fiskālās ietekmes
novērtējums.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Padome paredz arī 2019.gadā ekspertu pētniecības iepirkumus Padomes analītiskās kapacitātes
stiprināšanai. 2018.gada 16.oktobrī ir noslēgts līgums ar SIA Ernst & Young Baltic" par
makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumiem arī 2019.gadam.
5.4. Padomes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Padomei nav finanšu saistību.
1.pielikums

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

Finansiālie rādītāji

2017. gadā
(faktiskā izpilde)

2018. gadā
apstiprināts likumā faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

194 745

204 563

204 563

1.1.

dotācijas

194 745

204 563

204 563

2.

Izdevumi (kopā)

180 454

204 563

188 630

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

179 970

193 563

178 860

2.1.1.

kārtējie izdevumi

179 970

193 563

178 860

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

484

11 000

9 770

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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