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Padomes sēdes protokols Nr. 3 (49)
Rīgā

2021.gada 26.aprīlī.

Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Sekretariāts –
Fiskālās disciplīnas padomes sekretārs
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperts
Fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes jurists-lietvedis

N.Malnačs
V.Zaremba
A.Migunovs
I.Jansone

Pieaicinātās personas uz 1. darba kārtības punktu:
Produktivitātes padomes LV PEAK loceklis
Produktivitātes padomes LV PEAK loceklis
Produktivitātes padomes LV PEAK priekšsēdētājs
LU Produktivitātes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs
Eksperts
Eksperts
Eksperts

A.Piebalgs
J.Binde
G.Bērziņš
J.Priede
J.Platais
O.Baranovs
O.Bogdanova

Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes jurists-lietvedis
2021.gada 26.aprīlī sanāksme sākas plkst. 17:00

M.Āboliņš
A.Jakobsons
A.Ūbelis

I.Jansone

Sanāksmes atklāšana – I.Šteinbuka
Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – FDP) priekšsēdētāja I.Šteinbuka atklāj sanāksmi un
informē sanāksmes dalībniekus, ka šodien darba kārtības jautājumā ir FDP, sadarbībā ar
Produktivitātes padomes LV PEAK (turpmāk – LV PEAK) pārstāvjiem un pieaicinātajiem ekspertiem, Atveseļošanas un noturības plāna (turpmāk – ANM) sagatavotā novērtējuma apstiprināšana.
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Padome strādā attālināti un Padomes sēdē izskatāmos jautājumus apspriež tiešsaistes videokonferenču platformā MS Teams.
1. Par Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna (ANM plāns) novērtējumu
Ziņo: I.Šteinbuka,
I.Šteinbuka visiem klātesošajiem atgādina, ka atsaucoties Finanšu ministrijas aicinājumam,
FDP, sadarbībā ar LV PEAK, izveidoja ekspertu paneli, lai veiktu ANM plāna novērtējumu.
Ekspertu paneļa mērķis bija apzināt ANM plāna makroekonomisko un fiskālo ietekmi un
novērtēt iekļauto reformu un projektu atbilstību ANM plānā definētajiem uzdevumiem un prioritātēm.
Atsaucoties uz iepriekš minēto, kā arī neskatoties uz lielo nenoteiktību, kas bija saitīta ar ANM
plāna izmaiņām un apgrūtināja novērtēšanas procesu, ir sagatavots ANM plāna izvērtējums un
izteikts viedoklis minētā plāna saistībā. Izvērtējot ANM plānu, tika veikts ANM plāna makroekonomiskās un fiskālās ietekmes novērtējums, ANM plāna atbilstības novērtējums mērķim.
I.Šteinbuka izsaka pateicību klātesošajiem dalībniekiem par paveikto darbu un lūdz sanāksmes
dalībniekus izteikt viedokli par ANM plāna sagatavoto novērtējumu. I.Šteinbuka izsaka pateicību FDP sekretariāta darbiniekiem, īpaši V. Zarembai, par kvalitatīva ziņojuma sagatavošanu
ierobežotas informācijas un saspringta laika apstākļos.
Klātesošie sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtē paveikto tik īsā laika posmā un secina, ka:







ANM plāna izstrāde notika Covid-19 krīzes vispārējas sabiedrības noguruma ēnā.
Iesniegto projektu pieprasītais finanšu apjoms ievērojami pārsniedza ANM iespējas, kas
radīja papildus spiedienu uz valdību un ANM plāna izstrādātajiem. Ir jāuzteic FM darbs
grūtos apstākļos un demokrātiskā plāna izstrādāšanas procedūra, ar plašu sociālo
partneru iesaisti.
Lai arī ANM plāns sevī ietver daudz labu, ekonomikai un sabiedrības attīstībai
lietderīgu pasākumu, programmā ir jūtama resoriskā pieeja.
Nepieciešama ANM plāna ciešāka saite ar citiem valsts plānošanas dokumentiem, it
sevišķi Nacionālo attīstības plānu. Nepieciešams panākt, lai ANM plāns papildinātu
citus valsts mēroga projektus prioritāro mērķu sasniegšanai, veidojot sinerģiju un
multiplikatora efektu.
Valdībai nepieciešams izstrādāt fiskālo “izejas” stratēģiju, jo pēc ANM projektu aktīvās
fāzes beigām būs jāiztiek ar nacionālā budžeta līdzekļiem.

I.Šteinbuka pateicas visiem sanāksmes dalībniekiem par izteikto viedokli un lūdz FDP sekretariātu apkopot un iekļaut izteiktos komentārus ANM plāna novērtējuma kopsavilkumā.
Atsaucoties uz augstāk minēto, Padome n o l e m j:
1.1. Apstiprināt sagatavoto ANM plāna novērtējumu.
1.2. Uzdot Padomes sekretariātam precizēt ANM plāna novērtējumu atbilstoši sēdē paustajam.
1.3. Uzticēt Padomes priekšsēdētājai pārbaudīt ANM plāna gala redakcijas atbilstību sēdē diskutētajam.
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1.4. Uzdot Padomes sekretariātam līdz 27.aprīlim nosūtīt ANM plāna novērtējumu Finanšu
ministrijai.
I.Šteinbuka – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par.
2. Par papildfinansējuma piešķiršanu Produktivitātes padomei LV PEAK
Ziņo: N.Malnačs
N.Malnačs informē Padomi, ka uzsākot sadarbību ar LV PEAK ANM plāna novērtēšanā un
saskaņā ar 2021.gada 18.februāra noslēgto vienošanos par sadarbību, FDP pārskaitīja LV
PEAK naudas līdzekļus 5000 eiro apmērā pētnieku un neatkārīgu ekspertu piesaistīšanai ANM
plāna izvērtēšanā.
Ņemot vērā to, ka FDP, minētā projekta realizēšanai, ir saņēmusi papildfinansējumu, kur 2050
eiro ir paredzēti LV PEAK, lūdzu Padomei pieņemt lēmumu iepriekš minētās summas pārskaitīšanai LV PEAK.
Klātesošo diskusija par piešķirto papildfinansējumu projekta realizēšanai.
Nolēma:

2.1. Atbalstīt naudas līdzekļu 2050 eiro apmērā pārskaitīšanu LV PEAK.
I.Šteinbuka – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par.
2021.gada 26.aprīlī sanāksmi slēdz plkst. 19:00.
Padomes priekšsēdētāja

I.Šteinbuka

Sēdes sekretāre

I.Jansone

Padomes sekretāra vīza

N.Malnačs

I.Jansone 6708 3650
Inga.Jansone@fdp.gov.lv

