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Rīgā
DOKUMENTA DATUMS
IR ELEKTRONISKĀS
PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Nr.1-03/287

1. Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) pamatinformācija.
1.1. Padomes juridiskais statuss.
Padome ir koleģiāls, funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts,
kuras darbības mērķis ir Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo
nosacījumu ievērošana.
1.2. Padomes politikas jomas, nozares, apakšnozares vai funkcijas, par kurām Padome ir
atbildīga.
Padome ir FDL kompetentā iestāde.
1.3. Padomes darbības virzieni un mērķi, kā arī īstenotās budžeta programmas
(apakšprogrammas).
Padomes uzdevums ir uzraudzīt FDL definēto nosacījumu ievērošanu, fiskālā nodrošinājuma
rezerves atbilstību fiskālajiem riskiem, gatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumus un,
ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumus, kā arī informēt Saeimu un Ministru kabinetu par tās
viedokli fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos.
Padome izpilda budžeta apakšprogrammu 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības
nodrošināšana".
1.4. 2019.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
2019.gadā FDP galvenie uzdevumi ir bijuši:
– uzraudzīt FDL noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un
gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un
grozījumu sagatavošanā;pārbaudīt bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma
nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes
kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances
aprēķinu;
– uzraudzīt šā likuma nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē,
pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro
fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
– sagatavot viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama
ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
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–
–
–
–

sagatavot viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī
pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības
ziņojumu;
sagatavot un iesniegt Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un
makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem šā likuma normu
ievērošanai;
novērtēt un analizēt valsts fiskālās politikas ilgtspēju, lai sagatavotu šajā likumā
noteiktos ziņojumus.

1.5. Fiskālās disciplīnas padomei nav padotības iestāžu.

2. Finanšu resursi un iestādes darbības rezultāti.
2.1. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums (skat. 1.pielikumu).
Padome izpilda budžeta apakšprogrammu 29.00.00 "Fiskālās disciplīnas padomes darbības
nodrošināšana".
2.2. Darbības stratēģijās plānotās budžeta programmu un apakšprogrammu ietvaros
finansētās galvenās aktivitātes un to mērķi, plānotie darbības rezultāti, kā arī rezultātu
izpildes analīze un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitātes izvērtējums.
Savu funkciju izpildei Padome 2019.gadā ir:
–

veikusi pastāvīgu analītisko un uzraudzības darbu;

–

noturējusi septiņas Padomes sēdes, attiecīgi – 2019.gada 07.februārī, 05.aprīlī, 08.maijā,
13.jūnijā, 26.septembrī, 14.novembrī un 17.decembrī;

–

noturējusi 3 Padomes darba grupu sēdes, attiecīgi - Padomes fiskālā nodrošinājuma
rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa tikās 2019.gada 20.augustā, un
Padomes potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupa tikās
2019.gada 30.janvārī, 04.jūnijā;

–

Nākusi klajā ar šādiem viedokļiem un ziņojumiem:
o 2019.gada 30.janvārī un 2019.gada 4.jūnijā Potenciālā un nominālā iekšzemes
kopprodukta novērtējuma darba grupas sēdēs veikts neatkarīga potenciālā
iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējums.
o 2019.gada 12.februārī un 2019.gada 01.novembrī Padome sagatavoja
neatbilstības ziņojumu par maksimālo izdevumu pārkāpumu, to iesniedzot
Saeimai un Ministru kabinetam.
o Padome 2019.gada 15.februārī un 2019. gada 25.jūnijā apstiprināja Finanšu
ministrijas makroekonomikas rādītāju prognozes.
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o 2019.gada 5.martā Padome sagatavoja uzraudzības ziņojumu par valsts budžetu
2019.gadam.
o 2019.gada 23.aprīlī Padome publicēja viedokli (starpziņojumu) par Latvijas
Stabilitātes programmu 2019.-2022.gadam.
o 2019.gada 10.oktobrī Padome sagatavoja uzraudzības ziņojumu par Latvijas
vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.-2022.gadam.
o 2019.gada 17.oktobrī Padome sagatavoja rakstisku viedokli par valsts budžeta
ieņēmumos saņemto noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu izmantošanu.
–

Publicējusi regulāros monitoringa pārskatus.

2019.gadā tika publicēti ikmēneša monitoringa pārskati par gadskārtējā valsts budžeta
likuma ieņēmumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrējamos
ieņēmumu datus un par gadskārtējā valsts budžeta likuma izdevumu daļas izpildi,
izmantojot Valsts kases datus. Reizi ceturksnī Padome publicēja arī kopsavilkuma pārskatu
par gadskārtējā valsts budžeta likuma ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, kā arī pārskatu
par līdzekļu pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un
makroekonomikas rādītāju ceturkšņa pārskatu
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija saistītas ar Padomes
mandāta virsmērķiem – (1) gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara
plānošanas uzraudzību un (2) gadskārtējā valsts budžeta ieviešanas uzraudzību, kā arī (3)
minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances koriģēšanas
mehānisma uzraudzību. Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu plāns bija pakārtots
atbilstoši šo svarīgāko notikumu norises laika grafikam.
2.3. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata
gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to
īstenošanai;
Jaunās politikas iniciatīvas nav bijušas.
2.4. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai, kā arī to aizņēmumu izlietojums un
īstenošanas rezultāti, par kuriem valsts ir galvojusi;
Padomei nav valsts aizdevumu.
2.5. Padomes veiktie un pasūtītie pētījumi;
2.5.1. Izpildot 2017.gada 1.marta līgumu par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA
"SKDS", 2019.gada 27.maijā Padome publicēja pārskatu par aptaujas galvenajiem rezultātiem
un secinājumiem. Rezultāti liecināja par sabiedrības pakāpenisku paļāvību uz valdības spēju
caurspīdīgi nodrošināt budžeta izstrādes informāciju, taču saglabājot zināmu skepsi par spēju
nodrošināt kvalitatīvu plānošanu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem.
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2.5.2. Izpildot 2017.gada 15.septembrī noslēgto līgumu par makroekonomikas eksperta
konsultāciju pakalpojumiem ar SIA "Ernst&Young Baltic”, 2019.gada pirmajā pusgadā tika
veikta ikmēneša makroekonomikas datu analīze, makroekonomikas rādītāju ceturkšņa pārskata
izstrāde, Latvijas ekonomikas siltuma kartes izstrāde un atbalsts viedokļu sagatavošanā par
makroekonomikas prognozēm.
2.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu.
Atbilstoši apstiprinātajai Padomes stratēģijai 2019.-2021.gadam un 2019.gada darba plānam
Padome pārskata periodā īstenoja septiņus galvenos darbības virzienus:
1) skaitlisko nosacījumu novērtējumu;
2) fiskālo risku novērtējumu;
3) makroekonomikas prognožu apstiprināšanu
4) budžeta izpildes monitoringu;
5) Darbības virziens: Latvijas valsts budžeta likuma un VTBI likuma izpildes monitorings
6) “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” monitoringu;
7) vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izpildes novērtējumu.
Darba rezultāti ziņojumu veidā ir publicēti FDP mājas lapā.
3. Personāls.
2019.gada laikā Padomes biedru sastāvā izmaiņas nav bijušas. Gada beigās pilnvaru termiņš
beidzās trīs Padomes locekļiem – Jānim Platajam, Ingaram Eriņam un Ulo Kāsikam.
17.decembrī par Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Inna Šteinbuka un par vietnieku –
Mortens Hansens; viņu pilnvaras sākās 2020.gada 1.janvārī.
Padomes sekretariāts nodrošina Padomes atbalsta funkcijas:
3.1. Padomes sekretārs atbild par skaitlisko nosacījumu novērtēšanu un ir Padomes kā iestādes
administratīvais vadītājs.
3.2. Padomes makroekonomikas eksperts veic makroekonomikas prognožu izstrādi un valsts
makroekonomikas prognožu un izlaižu starpību novērtēšanu.
3.3. Padomes fiskālo risku eksperts veic fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma novērtēšanu
un ar to saistīto risku izpēti.
3.4. Padomes ekonomists veic Padomes sekretāra asistenta pienākumus, sniedzot atbalstu
Padomes sekretāram kā analītiskos tā administratīvos jautājumos.
4. Komunikācija ar sabiedrību.
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;
4.1.1. Pārskata periodā Padome turpināja sadarbību ar SIA "Baltic Communication Partners"
atbilstoši 2017.gada 12.decembrī noslēgtajam līgumam par komunikācijas pakalpojumiem.
4.1.2. Pārskata periodā Padome turpināja uzturēt kontus Padomes aktualitāšu publicēšanai
mikroblogošanas vietnē Twitter.
4.1.4. Padome savā interneta mājaslapā regulāri publicē visus savus ziņojumus un citu
informāciju.
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4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba
kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi);
4.2.1. Ikgadējā sabiedriskās domas aptaujā tiek iekļauts jautājums par to, vai iedzīvotāji ir
dzirdējuši par Padomi. 2019.gada aptaujā 29% respondentu bija informēti par Padomes
pastāvēšanu.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Citu Neatkarīgo fiskālo iestāžu pētnieciskās un administratīvās pieredzes apguve.
FDL noteikto skaitlisko fiskālo nosacījumu, fiskālo risku un makroekonomikas prognožu
novērtēšanas metodoloģijas pilnveide.
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Padomes mandāta analītiskā stiprināšana un valdības deklarācijas fiskālās ietekmes
novērtējums.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
2020.gadā padome ir plānojusi sadarbībā ar Eiropas Komisiju un Ekonomiskās Sadarbības un
Attīstības organizāciju (OECD) veikt savas darbības neatkarīgu izvērtējumu.
5.4. Padomes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Padomei nav finanšu saistību.

Padomes sekretārs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI
PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

I.Golsts

Golsts 6708 3650
ivars.golsts@fdp.gov.lv
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