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Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja I.Šteinbuka
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
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Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperts
Fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperts
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2020.gada 17.decembrī sanāksme sākas plkst.15:00
Sanāksmes atklāšana – I.Šteinbuka
Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētāja I.Šteinbuka atklāj sanāksmi un izsludina sēdes darba kārtību (pielikumā).
Padome strādā attālināti un Padomes sēdē izskatāmos jautājumus apspriež, organizējot video konferenci.
1. FDL 11. panta nosacījumu izpildes pārbaude
Ziņo: V.Zaremba
V.Zaremba ziņo par saņemto aktualizēto informāciju no Finanšu ministrijas par Fiskālas disciplīnas
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likuma 11. panta nosacījumu izpildi. Iepazīstina Padomi ar viedokļa projektu, aprēķiniem un galvenajiem secinājumiem par FDL 11. panta izpildi.
Klātesošo diskusija par FDL 11.panta izpildes novērtējumu.
Nolēma:
1.1. Viedokli par FDL 11. panta nosacījumu izpildi iesniegt Finanšu ministrijai un publicēt Padomes
mājas lapā.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
2. Sekretariāta darbs pie Latvijas ekonomikas fiskālā multiplikatora modelēšanas
Ziņo: A.Migunovs
A.Migunovs ziņo par pētniecisko darbu pie fiskālā multiplikatora modeļa izveides. Iepazīstina klātesošos ar pielietoto metodoloģiju, pieņēmumiem, izmantotiem datiem un pētījuma secinājumiem.
Klātesošo diskusija par modeļa teorētisko un praktisko pielietojumu.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
3. Padomes līdzdalība ES Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu izvērtēšanā
Ziņo: I. Šteinbuka
I.Šteinbuka informē Padomi par aktualitātēm ES Atveseļošanas un noturības mehānisma projektu
virzībā, atzīmē EK rekomendāciju iekļaut projektu izvērtēšanas procesā neatkarīgās fiskālās institūcijas, jo projektiem ir tieša ietekme uz ekonomikas izaugsmi un ieņēmumiem nākotnē. Atzīmē, ka
FDP loma var būt ļoti ierobežota, tomēr nepieciešams reaģēt uz šo pasākumu izvērtēšanas procesu.
Klātesošo diskusija par FDP iesaistes iespējām un lomu.
Nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
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A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
4. Fiskālās disciplīnas padomes OECD un EK projekts
Ziņo: N.Malnačs
N.Malnačs iepazīstina ar OECD/EK projekta aktualitātēm un tā turpmāku virzību. Uzsver OECD
ekspertu atbalstu stiprinot IKP un izlaižu starpības un vidēja termiņa ieņēmumu/izdevumu prognozēšanas kapacitāti sekretariātā, iepazīstina ar turpmākajiem projekta posmiem.
Klātesošo diskusija:
I. Šteinbuka pozitīvi vērtē OECD ekspertu atbalstu modeļu pilnveidošanā, bet norāda uz riskiem attiecībā uz rekomendāciju sniegšanu valdībai, pašlaik pastāvošās augstās nenoteiktības apstākļos.
A. Ūbelis atbalsta modelēšanas un pētnieciskās kapacitātes stiprināšanu, bet norāda, ka pārējām audita komponentēm pašlaik ir nelabvēlīgi ekonomiskie un politiskie apstākļi.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju OECD audita sakarā.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
5. 2020.gada darba plāna grozījumi un 2021.gada darba plāns
Ziņo: N. Malnačs
N.Malnačs ziņo, ka 2020.gada darba plānā, atbilstoši šī brīža situācijai - darbinieku maiņas rezultātā,
ir veikti grozījumi atbilstoši katra darbinieka veicamajiem pienākumiem. N.Malnačs arī informē, ka
plāns tika izpildīts. Sekretārs iepazīstina Padomes locekļus ar 2021.gada darba plānu, kurā pasvītro
sekojošus uzdevumus: regulāro darbu izpildi - uzraudzības ziņojumi, monitoringa ziņojumi un Padomes viedokļi, makroekonomikas prognozēšanas modeļa un ieņēmumu / izdevumu modeļu izstrādi,
Padomes mājas lapas atjaunošanu, kā arī komunikācijas stratēģijas izstrādi un dokumentālās filmas
uzņemšanu par Padomi un fiskālo disciplīnu.
Klātesošo diskusija par uzdevumu prioritātēm ierobežotas līdzekļu un darbinieku kapacitātes kontekstā.
I.Šteinbuka pozitīvi vērtē monitoringa ziņojumu publicēšanas praksi fiskālo ierobežojumu atcelšanas
laikā, iesaka turpināt darbu pie monitoringa ziņojumiem līdz Eiropas Komisijas un Latvijas valdības
lēmuma pieņemšanai par fiskālās politikas izmaiņām. Tika ieteikts dokumentālās filmas publiskošanas laiku izvērtēt atbilstoši sabiedrības spriedzes mazināšanai, kā arī pēc iespējas pielāgot scenāriju
COVID-19 krīzes prioritātēm.
Nolēma:
5.1. Apstiprināt atjaunoto 2020.gada Padomes darba plānu.
5.2. Apstiprināt 2021.gada Padomes darba plānu.
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I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.

6. Administratīvi tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: N. Malnačs
N. Malnačs iepazīstina ar Padomes finansēšanas plānu 2021. gadam un tā galvenajām izmaiņām,
iepirkumu plānu, Padomes sēžu plānu, darba atlīdzības izmaksas kārtību decembrī. Attiecībā uz komandējumu plānu, informē ka tas netiek aktualizēts dotajā brīdī, ņemot vērā COVID-19 pandēmijas
apstākļus un samazināto finansējumu komandējumu aktivitātēm. Komandējumu un attiecīgi arī iepirkumu plāns tiks aktualizēts reaģējot uz COVID-19 epidemioloģiskās situācijas attīstību.
Nolēma:
6.1. Komandējumu plānu un Iepirkumu plānu 2021.gadam Padomes sekretāram precizēt pēc vajadzības.
6.2. Pieņemt zināšanai un apstiprināt Padomes sēžu plānu.
6.3. Apstiprināt Padomes finansēšanas plānu 2021.gadam un decembra darba atlīdzības izmaksu.
I.Šteinbuka – par;
M.Hansens – par;
A.Ūbelis – par;
A.Jakobsons – par;
M.Āboliņš – par;
U.Kāsiks – par.
7. Citi jautājumi
Klātesošo diskusija par aizejošā gada sekām un mācībām ekonomikā.

2020.gada 17.decembrī sanāksmi slēdz plkst. 17:00.
Padomes priekšsēdētāja

I.Šteinbuka

Sēdes sekretāre

V.Zaremba

Padomes sekretāra vīza:

N.Malnačs

V.Zaremba
6708 3652; viktorija.Zaremba@fdp.gov.lv

