LATVIJAS REPUBLIKAS FISKĀLĀS DISCIPLĪNAS PADOME
Reģ.nr. 90010248231, Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
E-pasts: fiskala.padome@gmail.com

Padomes sēdes protokols Nr. 1
Rīgā

2015. gada 15.janvārī

Sanāksmes vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J. Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (piedalās telekonferences režīmā)
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

I. Feiferis
I. Eriņš
M. Hansens
M. Kazāks
U. Kāsiks

D. Kalsone

2015.gada 15.janvāra sanāksme sākas plkst. 15:00
Sanāksmes atklāšana – J. Platais
Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētājs J. Platais atklāj sanāksmi un
izsludina sēdes darba kārtību.
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo: J. Platais
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 2014. gada 15.-16. decembra Padomes sēdes protokolu.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
2. Fiskālās disciplīnas uzraudzība
Ziņo: J. Platais
2.1. Sadarbības protokols ar Finanšu ministriju
J. Platais ziņo par tikšanos 2015.gada 7.janvārī ar Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta
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direktoru Nilu Saksu, 2015.gada 12.janvārī ar Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta
direktori Intu Vasaraudzi un Valsts sekretāra vietnieku Nodokļu politikas jomā Ilmāru Šņucinu, kā
rezultātā ir tapis pirmais sadarbības protokola melnraksts (pielikumā), kas ietver gan galveno
sadarbības aktivitāšu sarakstu, gan arī galveno no Finanšu ministrijas saņemamo datu sarakstu. Kā
svarīgs jautājums ir Finanšu ministrijas makroekonomisko prognožu apstiprināšana Padomes
novērtējuma tolerances ietvaros. J. Platais aicina diskutēt par darba kārtības jautājumu.
M. Kazāks izsakās, ka šāds Padomes pienākums noteikti prasa izvērtēt kādai jābūt sadarbībai ar
Finanšu ministriju, kā arī to, ka makroekonomikas prognožu pastāvīgai uzraudzībai ir nepieciešams
patstāvīgam darbam Padomē makroekonomikas eksperts.
J. Platais izsakās, ka Fiskālās disciplīnas likuma prasību īstenošanai, ir nepieciešams arī patstāvīgs
budžeta izpildes eksperts un pētniecības asistents, kas arī palīdzētu ar administratīvo darbu.
I. Eriņš jautā, ko šajā gadījumā tieši nozīmē "apstiprināt makroekonomiskās prognozes".
J. Platais atbild, ka tas nozīmē konkrētus makroekonomikas rādītājus, kas ietverti Sadarbības
protokola pielikumā un Padome sniegtu šo rādītāju tolerances novērtējumu. Atbilstoši diskutētajam
ar Finanšu ministriju ir paredzams, ka Padome būtu viena no Finanšu ministrijas konsultācijās
iesaistītajām pusēm un tiktu sniegta Finanšu ministrijas prezentācija par izlaižu starpībām Padomes
IKP darba grupas sēdē.
U. Kāsiks izsakās, ka Igaunijas Fiskālā padome apstiprina Finanšu ministrijas makroekonomiskās
prognozes.
Nolēma:
2.1.1. Uzdot Padomes sekretārei uzsākt Sadarbības protokola pamatteksta saskaņošanas procedūru ar
Finanšu ministriju.
2.1.2. Lūgt Padomes locekļiem izskatīt Sadarbības protokola pielikumā ietvertos rādītājus un iesniegt
precizējumus.
2.1.3. Apstiprināt nepieciešamību kapacitātes stiprināšanai un politikas izmaiņu dēļ (papildu
analītiķu un pētnieka asistennta) virzīties ar JPI.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
2.2. Finanšu ministrijas atbilde uz Padomes ziņojuma rekomendācijām.
J. Platais ziņo, ka ir saņemtas formālas Finanšu ministrijas atbildes uz Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma 18 rekomendācijām un aicina Padomes locekļus izteikt viedokli par prezentācijā
(pielikumā) piedāvātajiem pretjautājumiem Finanšu ministrijai.
M. Kazāks izsakās, ka būtu svarīgi Finanšu ministriju lūgt izstāstīt Nodokļu politikas stratēģijas
plānus, jo tā ir viena no kritiskākajām rekomendācijām.
I. Eriņš izsakās, ka būtu nepieciešams sniegt precīzu Padomes komentāru un atbildi par katru no
Finanšu ministrijas atbildēm.
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Nolēma:
2.2.1. Lūgt Padomes locekļiem izskatīt prezentācijā ietvertos komentārus un veikt precizējumus
Padomes viedoklī, ja nepieciešams.
2.2.2. Uzdot Padomes sekretārei sagatavot atbildes vēstuli Finanšu ministrijai.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
2.3. Latvijas Fiskālās politikas aktualitātes.
J. Platais ziņo, ka ir ievērojami pieauguši riski budžeta bilances mērķu sasniegšanai 2014.-2015.gadā
ņemot vērā sarežģījumus ekonomiskajā vidē, it īpaši inflācijas tempu pazemināšanos. Budžeta
deficītam pārsniedzot 0,5 procentus no IKP summāri trīs gadu laikā sākot ar 2014.gadu stāsies spēkā
FDL 11.panta nosacījumi, kuri prasa palielināt valsts kopbudžeta bilanci par 0,5 procentiem.
I. Eriņš izsakās, ka būtu svarīgi uzsākt sarunas ar Finanšu ministru J. Reiru un Saeimas Budžeta un
finanšu (nodokļu) komitejas priekšsēdētāju K. Šadurski, lai skaidrotu situāciju un virzītu uz Padomes
sniegto rekomendāciju izpildi.
M. Kazāks izsakās, ka ir svarīgi nodrošināt divpakas regulas prasības, vienlaikus ievērojot Latvijas
jau kā eirozonas tiesības un pienākumus.
Nolēma:
2.3.1. Organizēt diskusiju Finanšu ministru J. Reiru un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)
komitejas priekšsēdētāju K. Šadurski.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
2.4. Budžeta un stabilitātes programmas laika grafiki.
J. Platais ziņo par saņemto informāciju no Finanšu ministrijas (pielikumā).
M. Kazāks izsakās, ka Padomei būtu aktuāli sniegt komentārus divas reizes gadā, t.i. gan regulāro
Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, gan arī viedokli par Stabilitātes programmu.
Nolēma:
2.4.1. Uzdot Padomes sekretārei lūgt Finanšu ministrijai apstiprināto laika grafiku par Stabilitātes
programmas sagatavošanu un nekavējoties par to informēt Padomi.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
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M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3. Tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: J. Platais, D. Kalsone
3.1. Padomes sēžu kalendārs 2015.gadam.
J. Platais ziņo par Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu kalendāru.
D. Kalsone ziņo, ka visas sēdes plānotas plkst. 15:00
I. Feiferis ierosina papildināt sēžu kalendāru ar galveno izskatāmo sēdes jautājumu.
Nolēma:
3.1.1. Apstiprināt sēžu kalendāru 2015.gadam.
3.1.2. Uzdot Padomes sekretārei papildināt sēžu kalendāru ar galveno tēmu un pēc 3.1.3. punktā
minēto precizējumu saņemšanas publicēt kalendāru Padomes mājaslapā.
3.1.3. Lūgt Padomes locekļiem sniegt precizējumus, ja nepieciešams, līdz 2015.gada 22.janvārim par
piedāvāto laika grafiku.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3.2. Iepirkumu plāns 2015.gadam.
D. Kalsone ziņo, ka iepirkumu komisija strādās pēc tādiem pat principiem kā tas tika organizēts
2014.gadā, vienlaikus iepirkumu organizējot divos novērtējuma apļos, t.i. 1) novērtējot pretendentu
kompetences un 2) pēc kompetenču novērtējuma, vērtu vaļā finanšu piedāvājumus tiem pretendentiem, kuri ir pārkāpuši pirmo novērtējumu.
J. Platais ziņo, ka ir būtiski vēlreiz pārliecināties par to, kāds rezultāts ir nepieciešams Padomei.
M. Kazāks ziņo, ka jau šobrīd ir zināmi tie rādītāji, par kuriem Padome vēlas saņemt novērtējuma
modeli ar paskaidrojumiem.
Nolēma:
3.2.1. Apstiprināt iepirkumu plānu 2015.gadam.
3.2.2. Lūgt Padomes locekļiem iesniegt Padomes sekretārei makroekonomisko rādītāju un nodokļu
ienākumu novērtējuma modeļu rādītājus, kuriem ir nepieciešami novērtējam modeļi, kā arī vēlamo
paskaidrojumu saturu.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
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3.3. Komandējumu plāns 2015.gadam
J. Platais ziņo par komandējumu plānu 2015.gadam (pielikumā), no kuriem arī 2015.gadam ir
paredzēta izbraukuma sēde, kurā būtu iespēja apgūt salīdzinošo informāciju labākai Padomes darbu
organizācijai. Attiecībā uz š.g. 10.februāra ES Fiskālo ekonomistu semināru J.Platais rekomendē
deleģēt Padomes sekretāri D.Kalsoni.
Nolēma:
3.3.1. Apstiprināt komandējumu plānu 2015.gadam.
3.3.2. Nominēt darbam Eiropas Komisijas organizētā ES Fiskālo ekonomistu seminārā 2015.gada
10.februārī Padomes sekretāri D.Kalsoni.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3.4. Informācijas apmaiņas jautājumi
D. Kalsone ziņo, ka ir priekšlikums visus Padomes darba dokumentus, t.sk. iekšējos tiesību aktus
ievietot MS Office 365 vietnē.
Nolēma:
3.4.1. Atbalsta Padomes darba dokumentus un iekšējos tiesību aktus ievietot MS Office 365 vietnē.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3.5. Padomes 2014.gada budžeta izpilde
Nolēma:
3.5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Padomes 2014.gada budžeta izpildi.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3.6. Padomes publiskā gada pārskata projekts
Nolēma:
3.6.1. Pieņemt zināšanai Padomes gada pārskata vadības ziņojuma projektu.
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J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
I.Feiferis – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
2015.gada 15.janvāra sanāksmi slēdz plkst. 17:00

Padomes priekšsēdētājs

J. Platais

Sēdes sekretāre

D. Kalsone

15.01.2015. 17:09
1174
D. Kalsone
2917 0372; dace.kalsone@fdp.gov.lv

