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

Padomes sēdes protokols Nr. 5
Rīgā

2015. gada 1. decembrī.

Sanāksmes vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J. Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)
Sekretariāts –
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte
Pieaicinātās personas darba kārtības 2.punktā:
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomnieks

I.Eriņš
M.Kazāks
U.Kāsiks
A.Ūbelis
D.Kalsone
E.Ķīlis
E.Lucka
E.Veide
M.Zemītis

Pieaicinātās personas darba kārtības 3.punktā:
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Fiskālās ana- J.Kekļa
līzes un prognozēšanas nodaļas vadītāja
Finanšu ministrijas Fiskālās disciplīnās departamenta Fiskālās pārvaldības L.Ozoliņa
nodaļas vadītāja vietniece
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore
I.Vasaraudze
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste

E. Lucka

2015.gada 1.decembra sanāksme sākas plkst. 15:00
Sanāksmes atklāšana – J. Platais
Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētājs J.Platais atklāj sanāksmi (pielikumā
sēdes prezentācija) un izsludina sēdes darba kārtību (pielikumā).
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
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Ziņo: J.Platais
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 2015. gada 18. septembra Padomes sēdes protokolu.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
2. Eiropas tiesības fiskālās politika jomā
Ziņo: M.Zemītis
M.Zemītis informē par Stabilitātes un izaugsmes pakta aktualitātēm un īpaši par ES Fiskālās padomes
izveidi.
Klātesošo diskusija par Eiropas tiesību aktualitātēm fiskālās politikas un fiskālās disciplīnas jomā.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvja sniegto informāciju.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
3. Fiskālās disciplīnas likuma 11. panta izskatīšana
Ziņo: I.Vasaraudze, J.Kekļa. L.Ozoliņa
I.Vasaraudze ziņo, ka Finanšu ministrija aktualizē makroekonomikas rādītāju prognozes divas reizes
gadā – (1) gatavojot Stabilitātes programmu februārī un (2) gatavojot Gadskārtējā valsts budžeta un
Ietvara likuma projektus jūnijā. Līdz ar to Fiskālās disciplīnas likuma (FDL) 11.panta gadskārtējā
aktualizēšanas brīdī – 1.decembrī – tiek izmantotas vasaras prognozes. Tomēr Padomei jāņem vērā
būtiskas izmaiņas IKP vēsturiskajās datu rindās, kas saistītas ar labojumiem saistībā ar pāreju uz EKS
2010 metodoloģiju, kas var ietekmēt IKP vērtības un ciklisko komponenti pēdējo gadu periodam.
L.Ozoliņa ziņo, ka izpildot FDL 11.panta nosacījumus (pielikumā tabulas), tiek pārrēķinātas novirzes
no Ietvara likumā noteiktajiem strukturālās bilances mērķiem un faktisko izpildi, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes 2015.gada 26.oktobrī veikto notifikāciju.
J.Platais izsakās, ka simulējot tālāk FM iesniegtos datus par FDL 11.pantā noteikto mehānismu, ir
pamats uzskatīt, ka 2016.gada 1.decembrī pārrēķinot novirzes atbilstoši 2015.gada budžeta izpildes
notifikācijai, būs jāiedarbina pantā noteiktais korekcijas mehānisms, piemērojot to 2020.gadam 0,5%
apmērā no IKP.
Klātesošo diskusija par FDL 11.panta korekcijas mehānismu.
Nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informāciju par FDL 11.pantu attiecībā uz
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2013.gadu un 2014.gadu.
3.2. Pieņemt zināšanai Padomes projekciju par FDL 11.pantu attiecībā uz 2015.-2017.gadu.
3.3. Uzdot Padomes sekretārei iekļaut Padomes pēc sēdes preses relīzē informāciju par potenciāli ļoti
iespējamo korekcijas mehānisma iedarbināšanu attiecībā uz 2020.gadu.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
4. 2016.gada budžeta likuma un 2016.-2018.gada budžeta ietvara likuma pieņemšanas gaita
Ziņo: J.Platais
J.Platais ziņo, ka 2015.gada 30.novembrī Saeimā tika pieņemts 2016.gada budžeta likums un 2016.2018.gada budžeta ietvara likums. J.Platais vērš uzmanību uz Padomes darbinieku novērtējumu par
jau šobrīd esošām novirzēm no budžeta izpildes plāniem, kas kumulatīvi veidojas no (1) neizveidotās
fiskālās nodrošinājuma rezerves – 26,1 milj. eiro apmērā; (2) Veselības ministrijas izdevumiem atlīdzībai – 10 milj. eiro apmērā; (3) PVN atvieglojumu saglabāšanas kultūras jomai – 3,1 milj. eiro
apmērā, kā arī (4) plānoto MUN grozījumu atcelšanu – summāri veidojot aptuveni 0,2% no IKP.
J.Platais aicina jau šobrīd vērsta sabiedrības uzmanību uz šo nepilnību.
Klātesošo diskusija par 2016.gada budžeta likuma un 2016.-2018.gada budžeta ietvara likuma pieņemšanas gaitu un potenciālo novirzi.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par 2016.gada budžeta likuma un 2016.-2018.gada budžeta ietvara
likuma pieņemšanas gaitu.
4.2. Pieņemt zināšanai Padomes projekciju par novirzēm no plāniem 0,2% apmērā no IKP.
4.3. Uzdot Padomes sekretārei iekļaut Padomes pēc sēdes preses relīzē informāciju par potenciāli ļoti
iespējamo 0,2% novirzi no 2016.gada budžeta likuma budžeta bilances plāniem.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
5. Sadarbības protokola izskatīšana
Ziņo: J.Platais
J.Platais ziņo, ka būtu aktuāli no Sadarbības protokola (pielikumā) izņemt pilnos juridiskos tekstus,
saglabājot atsauces uz pantiem, kā arī pārlikt uz pielikumu nepieciešamo datu atšifrējumu. Tekstā ir
svarīgi neaizmirst izcelt Padomes FDL 28.panta devītās daļas 2.apakšpunktā noteiktās tiesības katrā
brīdī pieprasīt un saņemt datus no valsts iestādēm. J.Platais aicina diskutēt Sadarbības protokola saturu.
D.Kalsone izsakās, ka Sadarbības protokolā uzņemtie papildu pienākumi, – makroekonomikas rādītāju prognožu apstiprināšana tiks arī iekļauta Padomes rezultatīvo rādītāju pārskatos, kas tiek sūtīti
uz Finanšu ministriju.
Klātesošo diskusija par Sadarbības protokolu.
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Nolēma:
5.1. Uzdot Padomes sekretārei veikt Padomes sēdē piedāvātās korekcijas Sadarbības protokolā.
5.2. Apstiprināt Sadarbības protokola melnraksta versiju un uzdot Padomes sekretārei nosūtīt decembra vidū Finanšu ministrijai diskusijā 2016.gada janvāra sākumā.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
6. Padomes nolikuma jaunā redakcija
Ziņo: J.Platais
J.Platais ziņo par sagatavoto Padomes nolikuma jauno redakciju (pielikumā), kas galvenokārt attiecas
uz Padomes darbinieku darba organizācijas pusi, kā arī to faktu, ka ir nepieciešams pēc fakta grozīt
Padomes locekļu kopējo patērēto stundu skaitu Padomes sēdēs un Padomes darba grupas sēdēs, kā
arī gatavojieties šīm sēdēm no 48 uz 72 stundām gadā. Rakstot Padomes nolikumu 2014.gada pavasarī vēl netika ņemts vērā Padomes biedru darbs Padomes darba grupās. J.Platais aicina diskutēt Padomes nolikuma jauno redakciju.
Klātesošo diskusija par Padomes nolikuma jauno redakciju.
Nolēma:
6.1. Apstiprināt Padomes nolikuma jauno redakciju.
6.2. Uzdot Padomes sekretārei publicēt Padomes nolikuma jaunās redakcijas versiju Padomes mājaslapā.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
7. Padomes stratēģija 2016.-2018. gadam, t.sk. pētniecības jautājumi
Ziņo: J.Platais
J.Platais ziņo, ka Padomes stratēģijā turpmākajiem trim gadiem tiek piedāvāts arvien kompetentāk
īstenot galvenos Padomes uzdevumus – darbu ar makroekonomikas rādītāju prognozēm, ar budžeta
plānu izpildes monitoringu, t.sk. ceturkšņa analītiskā atskaite, un skaitlisko nosacījumu novērtēšanu,
kā arī veikt Padomes darbības pašnovērtējumu pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas noteiktajiem pamatprincipiem un arī 2016.gada otrajā pusgadā veikt divpusēju novērtējumu ar
citu neatkarīgu fiskālo institūciju. J.Platais izsakās, ka ilgākā termiņā stratēģija saglabā savu proaktīvo rīcību, pat ja citu valstu pieredze liecina par salīdzinoši pasīvu darbību.
J.Platais ziņo, ka pētniecības tēmas pēc Padomes darba grupu diskusijām 2016.gadam ir sekojošas:
1. Izlaižu starpību novērtējums. Ierosinātais pētnieks: E.Veide.
2. Nodokļu politikas izmaiņu scenāriju novērtējums. Ierosinātais pētnieks: E.Ķīlis.
3. Parāda ilgtspējas novērtējums. Ierosinātais pētnieks: E.Ķīlis. Aprēķinu daļa: E.Veide.
4. Skaitlisko nosacījumu ex post jeb izdevumu pārmantojamības nosacījuma metodoloģijas izstrāde.
Ierosinātais pētnieks: D.Kalsone.
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5. Vispārējās valdības budžeta tabulu EKK un EKS salīdzinājums. Ierosinātais pētnieks: D.Kalsone.
6. Fiskālo risku novērtēšanas metodoloģija. Ierosinātais pētnieks: D.Kalsone, t.sk. 6.1. Vienreizējo
maksājumu retrospektīva Latvijā. Ierosinātais pētnieks: E.Ķīlis un 6.2. Likuma par budžeta un finanšu
vadību to apropriāciju analīze, kuras ir tiesības palielināt finanšu ministram. Ierosinātais pētnieks:
E.Lucka.
Pētniecības darbiem tiek plānotas ekspertu konsultācijas un attiecīgi iepirkumi (sk. 9.3.punktu zemāk)
1., 2. un 6.pētījumu tēmai.
J.Platais aicina klātesošos izteikties par Padomes sekretariāta izstrādāto stratēģiju 2016.-2018.gadam,
t.sk. pētniecības jautājumiem. Atbilstoši Padomes stratēģijai ir izstrādāts 2016.gada Padomes sekretariāta darbu plāns (pielikumā).
Klātesošo diskusija par Padomes stratēģiju 2016.-2018.gadam, t.sk. pētniecības jautājumiem.
Nolēma:
7.1. Apstiprināt Padomes pētniecības plānu 2016.gadam.
7.2. Apstiprināt Padome stratēģiju 2016.-2018.gadam to papildinot ar pētniecības plānu 2016.gadam.
7.3. Pieņemt zināšanai Padomes sekretariāta darbu plānu 2016.gadam.
7.4. Uzdot Padomes sekretārei nodrošināt stratēģijas publicēšanu Padomes mājaslapā.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
8. Neatbilstības ziņojuma sliekšņi
Darba kārtības punkts pārcelts uz nākamo Padomes sēdi.
9. Tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: J.Platais, D.Kalsone
9.1. Padomes sēžu kalendārs 2016.gadam.
J.Platais ziņo par Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu kalendāru 2016.gadam (pielikumā).
J.Platais aicina izteikties par to, vai makroekonomikas prognožu apstiprināšana un fiskālo nosacījumu
un risku diskusijas norit tikai darba grupās vai organizējot Padomes sēdi. 2016.gadā tiek paredzēta
izbraukuma sēde.
D.Kalsone izsakās, ka sēžu kalendārs kā ierasts būs pieejams Padomes mājaslapā.
Klātesošo diskusija par Padomes sēžu kalendāru 2016.gadam.
Nolēma:
9.1.1. Apstiprināt sēžu kalendāru 2016.gadam.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
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M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
9.2. Komandējumu plāns 2016.gadam.
J. Platais ziņo par izveidoto komandējumu plānu 2016.gadam (pielikumā), kas sadalās pamatā tādās
grupās, kā Eiropas Komisijas organizētie neatkarīgo fiskālo iestāžu pasākumi (sēdes, semināri), kā
Baltijas neatkarīgo fiskālo iestāžu seminārs Viļņā, kā mācību komandējumi sekretariātam, kā Padomes izbraukuma sēde (komandējums) un ad hoc pasākumi, kuros dalība tiek apstiprināta ar Padomes
priekšsēdētāja rīkojumu. Šajā grupā pirmais komandējums ir 2016.gada 27.janvārī Eiropas Centrālās
bankas seminārs par fiskālo padomi un centrālo banku, kurā ierosina deleģēt piedalīties Padomes
sekretāri D.Kalsoni.
Klātesošo diskusija par Padomes komandējumu kalendāru 2016.gadam.
Nolēma:
9.2.1. Apstiprināt komandējumu plānu 2016. gadam.
9.2.2. Uzdot Padomes sekretārei aktualizēt komandējumu plānu, kad tiek saņemta informācija par
konkrētiem semināru u.c. pasākumu datumiem.
9.2.3. Apstiprināt D.Kalsones dalību ECB seminārā 2016.gada 27.janvārī.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
9.3. Iepirkumu plāns 2016.gadam.
D.Kalsone ziņo, ka iepirkumu plānā (pielikumā) tiek paredzēti ekspertu konsultācijas organizējot iepirkumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (turpmāk – PIL). D.Kalsone aicina atbalstīt I.Jermacānes kandidatūru iepirkumu komisijas juristes pakalpojumiem. Iepirkumu plānā tiek plānota arī komunikācijas stratēģijas izstrāde atbilstoši PIL iepirkumu kategorijai, kā arī iepirkumi, kas ir zem PIL
noteiktā sliekšņa – risku metodoloģija, preses konference un 511. telpas kosmētiskā remonta apmaksa. D.Kalsone informē, ka pateicoties valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi"
(turpmāk – VNĪ) palīdzībai, tika organizēta cenu aptauja, kuras uzvarētājs ir SIA "ProDev" par
summu 3 570 eiro (ar PVN). Par cenu aptaujas organizāciju VNĪ būs jāveic apmaksa par trim projekta
vadītāja stundām (82,01. eiro apmērā/stundā).
J.Platais ziņo, ka iepirkumu organizēšanas noteikumos ir piedāvāti grozījumi (pielikumā), kas paredz
tiesības apstiprināt aktualizēto iepirkumu plānu gada laikā Padomes priekšsēdētājam, taču ir nepieciešama Padomes iesaiste, ja grozījumu apmērs pārsniedz 4 000 eiro (bez PVN).
Klātesošo diskusija par Padomes iepirkumu plānu 2016.gadam.
Nolēma:
9.3.1. Apstiprināt iepirkumu plānu 2016.gadam.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
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U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
9.4. Padomes budžeta izpilde 2015.gada 11 mēnešos
D.Kalsone ziņo, ka 2015.gada vienpadsmit mēnešos ir iztērēts 76% no Padomes tehniskā nodrošinājuma resursiem. 2015. gada decembrī nepieciešams pabeigt finanšu gadu, t.sk. attiecībā uz decembra
atlīdzības izmaksu. 2015.gada decembrī paredzēts īstenot otro daļu iepirkumam par makroekonomikas rādītāju prognozēšanu, kas kopā ar pirmo daļu pārsniedz PIL noteikto robežu. Līdz ar to tika
organizēts pilnais iepirkumu konkurss, kas noslēdzas 2015.gada 2.decembrī plkst.10:00. 2015.gada
9.-10.decembrī vēl noritēs viens komandējums uz ES Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulāro sanāksmi,
kurā piedalīsies Padomes priekšsēdētājs J.Platais un Padomes sekretāre D.Kalsone. No saimnieciskajiem iepirkumiem tiek plānots vēl 511.telpas video novērošanas aprīkojuma iegāde, par kuru tika
veikta cenu aptauja š.g. novembra beigās.
Klātesošo diskusija par Padomes budžeta izpildi 2015.gada 11 mēnešos.
Nolēma:
9.4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Padomes budžeta izpildi 2015.gada 11 mēnešos.
9.4.2. Izmaksāt 2015.gada decembrī atlīdzību par 2015.gada decembri.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
9.5. Padomes iekšējo noteikumu jaunās redakcijas
D.Kalsone ziņo, ka ievērojot to, ka nākamajā gadā Padomes sekretariāts uzsāks darbu tā pilnā sastāvā,
bija nepieciešams pārskatīt virkni iekšējo noteikumu – darba kārtības, darba laika uzskaites, iepirkumu organizācijas, līgumu organizācijas un atlīdzības noteikumu (pielikumā). Tāpat bija aktuāli nostiprināt procedūru iepirkumu organizācijas noteikumos un pilnvarojumu apmēru līgumu organizācijas noteikumos (pielikumā). Kā saturiski būtiskākais grozījums ir tiesības Padomes darbiniekiem pētniecības nolūkos daļu no darba laika pavadīt bibliotēkā (izmaiņas darba kārtības noteikumos), to iepriekš saskaņojot.
Klātesošo diskusija par Padomes iekšējo noteikumu jaunajām redakcijām.
Nolēma:
9.5.1. Pieņemt zināšanai Padomes iekšējo noteikumu – Darba kārtības noteikumu, Darba laika uzskaites, Atlīdzības noteikumu, Iepirkumu organizēšanas noteikumu un Līgumu organizācijas noteikumu – jaunās redakcijas.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
9.6. Padomes 2016.gada budžeta finanšu plāns pa mēnešiem
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D.Kalsone ziņo, ka ievērojot Finanšu ministrijas pieprasījumu ir sagatavots Padomes 2016.gada finanšu plāns pa mēnešiem (pielikumā) un arī skaidrojums (pielikumā) par kapitāla izdevumiem gada
sākumā. D.Kalsone informē, ka kapitāla izdevumu (6 350 eiro) koncentrācija gada sākumā ir saistīta
ar nepieciešamību iekārtot trešo telpu Padomes darbiniekiem un aprīkot to ar darba vietām, datoriem
un datortīklu. Vienlaikus D.Kalsone informē, ka ir paredzēts iegādāties makroekonomikas datu analīzes rīku jau gada sākumā, kas arī ietilpts kapitāla izdevumu summā.
Klātesošo diskusija par Padomes 2016.gada budžeta finanšu plānu.
Nolēma:
9.6.1. Pieņemt zināšanai Padomes 2016.gada budžeta finanšu plānu pa mēnešiem.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
2015.gada 1.decembra sanāksmi slēdz plkst. 17:00.
Padomes priekšsēdētājs

J. Platais

Sēdes sekretāre

E. Lucka

Padomes sekretāres vīza:

D. Kalsone

01.12.2015. 17:39
1967
E.Lucka
67083650; elina.lucka@fdp.gov.lv

