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Padomes sēdes protokols Nr. 4
Rīgā

2015. gada 18. septembrī.

Sanāksmes vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J. Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

M.Hansens
D.Kalsone
M. Kazāks
U. Kāsiks
E.Ķīlis
E.Veide
A. Ūbelis

D. Kalsone

2015.gada 18.septembra sanāksme sākas plkst. 13:30.
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
Ziņo: J. Platais
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 2015. gada 12. augusta Padomes sēdes protokolu.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
A.Ūbelis – atturas.
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2. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana
Ziņo: J. Platais
J. Platais ziņo, ka 2015.gada 15.septembrī Padome saņēma Padomes darba grupu un sekretariāta
sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu (Uzraudzības ziņojums) (pielikumā). J. Platais
aicina Padomes biedrus diskutēt par galvenajiem Uzraudzības ziņojuma secinājumiem.
M.Kazāks izsakās, ka ir svarīgi stiprināt kriticismu par Finanšu ministrijas makroekonomikas
prognozēm, vienlaikus tās atstājot kā pieļaujamās turpmākajai valsts budžeta sastādīšanai.
M.Hansens izsakās, ka ir vienlīdz svarīgi atgādināt, ka Valdībai ir nepieciešams sagatavot pasākumu
plānu, ja neizpildās ekonomikas augsmes prognozes.
Klātesošo diskusija par Uzraudzības ziņojumu.
Nolēma:
2.1. Apstiprināt 2015. gada Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu.
2.2. Uzdot sekretariātam nosūtīt 2015.gada 21.septembrī Finanšu ministrijai komentēšanai 48 stundu
laikā sagatavoto Uzraudzības ziņojumu.
2.3. Uzdot sekretariātam 2015.gada 24.septembrī sagatavot Uzraudzības ziņojuma gala variantu.
2.4. Iesniegt Uzraudzības ziņojumu 2015.gada 25.septembrī Finanšu ministrijā tālākai iesniegšanai
Ministru kabinetā.
2.5. Publicēt 2015.gada 25.septembrī Uzraudzības ziņojumu Padomes un Finanšu ministrijas
mājaslapās.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
3. Makroekonomikas prognožu apstiprināšanas jautājums
Ziņo: J. Platais
J. Platais ziņo, ka ievērojot Ministru Kabinetā apstiprinātos Padomes priekšlikumus Padomes
kapacitātes stiprināšanai nākamajos periodos, būs iespēja izpildīt tā sauktajā divpakā – Eiropas
Savienības regulās par ilgtspējīgas fiskālās politikas īstenošanas nosacījumiem – ietvertās prasības
par neatkarīgu makroekonomikas prognožu izskatīšanu un tam sekojošu to apstiprināšanu,
komentēšanu vai noraidījumu.
M. Kazāks izsakās, ka ir nepieciešams sadarbības memorands ar Finanšu ministriju, kas vienlaikus ar
Padomes jaunajiem pienākumiem, paredz arī skaidras Padomes tiesības iekļauties kopējā Eiropas
semestra plānā.
D.Kalsone izsakās, ka ievērojot Eiropas semestra laika plānu, Padomei jāparedz konkrēts laika
periods, kurā tā saņem aktuālo informāciju jau Stabilitātes programmas sagatavošanas laikā, kā arī
valsts budžeta sagatavošanas periodā. Regulāras makroekonomikas un fiskālās informācijas aprite
visa gada laikā, piemērojot, rīkojot ceturkšņa diskusijas, varētu veicināt šī procesa raitumu
saspringtajā lēmumu pieņemšanas periodā, kas parasti nebūs ilgāks par pāris nedēļām.
Klātesošo diskusija par makroekonomikas prognožu apstiprināšanu.
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Nolēma:
3.1. Ievērojot Padomes kapacitātes stiprināšanas pasākumus, sākot ar 2016.gadu uzsākt Finanšu
ministrijas makroekonomikas prognožu apstiprināšanas procedūru.
3.2. Organizēt 2015.gada 28.oktobrī IKP darba grupas tikšanos ar mērķi izstrādāt turpmāko saturisko
un procedurālo memorandu ar Finanšu ministriju par makroekonomikas prognožu apstiprināšanu.
3.3. Organizēt 2015.gada 10.novembrī Fiskālo risku darba grupas tikšanos ar mērķi ietvert
Sadarbības memorandā arī strukturālās bilances retrospektīvās novērtēšanas un korekcijas
mehānisma procedūras.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
4. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma preses konference
Ziņo: D. Kalsone
D. Kalsone ziņo, ka Uzraudzības ziņojuma preses konferenci palīdzēs organizēt un vadīt SIA
"Sabiedrības informēšanas centrs" un konferenci moderēs uzņēmuma projekta vadītājs Didzis Šmits.
Preses konference ir plānota 2015.gada 25.septembrī plkst. 11:00. Papildu Padomes biedriem – Jānim
Platajam un Mārtiņam Kazākam, tajā piedalīsies arī Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
ekonomikas analītiķis Mārtiņš Zemītis un Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes vadītājs
Uldis Rutkaste.
Klātesošo diskusija par preses konferenci.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par preses konferences organizatorisko pusi.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
5. Fiskālās disciplīnas padomes Ētikas kodeksa un Ētikas komitejas apstiprināšana
Ziņo: J. Platais
J. Platais ziņo par sagatavoto Fiskālās disciplīnas padomes Ētikas kodeksu (pielikumā), kas tika
nosūtīts augusta vidū Padomes biedriem komentēšanai. J.Platais izsakās, ka Ētikas kodekss skar gan
sekretariāta darbiniekus, gan arī Padomes biedrus. Ētikas kodeksā ir ietverts arī aicinājums atturēties
no profesionālajiem un politiskajiem interešu konfliktiem. J.Platais aicina diskutēt Ētikas kodeksu un
izvirzīt darbam Ētikas komitejā Padomes un sekretariāta dabiniekus.
Klātesošo diskusija par Ētikas kodeksu un Ētikas komitejas sastāvu.
Nolēma:
5.1. Apstiprināt Ētikas kodeksu.
5.2. Apstiprināt Ētikas komiteju šādā sastāvā – Ētikas komitejas priekšsēdētājs Mortens Hansens,
Ētikas komitejas biedri – Andžs Ūbelis un Emīls Ķīlis.
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J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
6. Tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: J. Platais, D.Kalsone
6.1. Padomes sēžu kalendārs 2015.gadam (atjaunots).
J. Platais ziņo, ka ievērojot iepriekš apstiprinātās papildu divas darba grupu sēdes, aicina apstiprināt
atjaunoto Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu kalendāru (pielikumā). Sēžu kalendārs
pieejams Padomes mājaslapā.
Nolēma:
6.1.1. Apstiprināt atjaunoto sēžu kalendāru 2015.gadam.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
6.2. Iepirkumu plāns 2015.gadam (atjaunots).
D. Kalsone ziņo, ka ievērojot darba telpas izīrēšanas nosacījumus, kā arī pirmēji iesniegtās atbildes
no remonta īstenošanas pretendentiem Padomes trešajai darba telpai, aicina remontdarbus pārcelt uz
šī gada beigām un tos pabeigt nākamā gada sākumā. Šogad ievērojot remonta darbus blakus iestādē,
kas ir radījuši pārrāvumus elektrības tīkla darbībā, aicina Padomi atbalstīt nepārtrauktas barošanas
bloku iegādi sekretariāta darbiniekiem, kā arī risku kvantitatīvo metožu analīzes grāmatu.
Nolēma:
6.2.1. Pieņemt zināšanai atjaunoto iepirkumu plānu 2015.gadam.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
6.3. Motivācijas piemaksas Fiskālās disciplīnas padomes sekretariātam.
J. Platais ziņo, ka ievērojot teicami sagatavoto Uzraudzības ziņojumu un nepieciešamību 2015.gada
pēdējā ceturksnī padziļināti veikt valsts parāda ilgtspējas modeļu un metodoloģijas izpēti, aicina
Padomi atbalstīt piešķirt sekretariāta darbiniekiem 20% motivācijas piemaksas 2015.gada oktobra,
novembra un decembra mēnešos. Motivācijas piemaksas tiek veiktas saskaņā ar Padomes atlīdzības
noteikumu 17. un 20.punktu.
Nolēma:
6.3.1. Atbalstīt motivācijas piemaksas 20% apmērā Padome sekretariātam 2015.gada oktobra,
novembra un decembra mēnešos.
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J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.
6.4. Fiskālās disciplīnas padomes pētniecības jautājumi 2015. un 2016. gadā.
M.Kazāks ziņo, ka, ievērojot to, ka nākamajā gadā varētu tik stiprināta Padomes sekretariāta
kapacitāte, ir svarīgi lemt par pētniecības uzdevumiem sekretariātam.
J.Platais ierosina šos jautājumus izskatīt š.g. decembra sēdē, vienlaikus vēršot uzmanību, ka jau
iepriekš tika diskutēts un lemts izpētīt valsts parāda ilgtspējas jautājumus.
Nolēma:
6.4.1. Pieņemt zināšanai plānus par 2015.gada pēdējā ceturkšņa pētniecības darbu par valsts parāda
apjomu.
6.4.2. 2015.gada decembra sēdē diskutēt un apstiprināt 2016.gada pētniecības jautājumus.
J. Platais – par;
M.Hansens – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par;
A.Ūbelis – par.

2015.gada 18.septembra sanāksmi slēdz plkst. 16:00.
Padomes priekšsēdētājs

J. Platais

Sēdes sekretāre

D. Kalsone

18.09.2015. 16:39
1058
D. Kalsone
6708 3650; dace.kalsone@fdp.gov.lv

