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Nr.1-01/334

Par 2014.gada publisko gada pārskatu
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.
Latvijas Republikas Saeima 2013.gada 31.janvārī pieņēma FDL, kas stājās spēkā 2013.gada
6.martā. FDL nosaka tādus fiskālās politikas principus un nosacījumus, kas nodrošina
ekonomikas ciklā sabalansētu budžetu, un tādējādi sekmē ilgtspējīgu valsts attīstību,
makroekonomisko stabilitāti un samazina ārējo faktoru negatīvu ietekmi uz tautsaimniecību
(FDL 1.pants). Likuma ievērošanas uzraudzībai FDL paredzēja, ka sākot ar 2014.gada
1.janvāri darbu uzsāk neatkarīga koleģiāla iestāde – Padome, kuras sastāvu veido seši
Saeimas apstiprināti locekļi un Padomes sekretārs.
Latvijas Republikas Saeima 2013.gada 19.decembrī apstiprināja sešus Padomes locekļus
atbilstoši FDL 22.pantam un FDL Pārejas noteikumu 9.punktam ar sešu gadu darbības
pilnvaru termiņu: Jāni Plato, tā laika Finanšu ministra ārštata padomnieku; Ingaru Eriņu,
Rīgas Tehniskās universitātes kancleru un Ulo Kāsiku, Igaunijas Centrālās bankas vice
prezidentu, un uz trīs gadu darbības pilnvaru termiņu: Inesi Feiferi, biedrības "Krājaizdevu
apvienība" valdes priekšsēdētāju; Mārtiņu Kazāku, akciju sabiedrības "Swedbank" Latvija
galveno ekonomistu un Mortenu Hansenu, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas
departamenta vadītāju.
Padomes pirmā sēde noturēta 2014.gada 25.februārī faktiski uzsākot padomes darbu. Ievēlēti
Padomes priekšsēdētājs un vietnieks. 2014.gada 6.martā saņemta nodokļu maksātāja
reģistrācijas apliecība nr.90010248231.
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Sākotnēji Padomes darbības nodrošināšanai piešķirtos resursus administrēja Finanšu
ministrija. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumu "Par Fiskālās
disciplīnas padomes grāmatvedības uzskaites pārņemšanu", sākot ar 2014.gada 1.jūniju Valsts
kase organizēja pilnu Padomes grāmatvedības uzskaiti, un par budžeta programmas izpildītāju
kļuva Padome. Padomes vajadzībām iegādāto kustamo mantu Finanšu ministrija 2014.gada
5.jūnijā ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodeva Padomei.
Padomes juridiskais statuss tika precizēts un precizētais Padomes nolikums apstiprināts
Padomes sēdē 2014.gada 29.maijā. 2014.gada 5.jūnijā tika noslēgts līgums ar Padomes
sekretāra pienākumu izpildītāju uz pusi slodzes. Aizkavēta Padomes sekretāra pieņemšana
darbā: 2014.gada 12.septembrī, kas attiecīgi saimnieciski tehnisko darbu īstenošanu ļāva
uzsākt 2014.gada pēdējā ceturksnī.
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 ziņojumu un,
ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu, 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. 2014.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
Ievērojot to, ka Padome tika izveidota kā jauna institūcija, sākotnēji bija nepieciešams
sakārtot tehniskā nodrošinājuma jautājumus un arī vienlaikus sākt veidot FDL noteikto
saturisko uzdevumu īstenošanas praksi.
Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.1. Iekšējo normatīvo regulējuma izstrādi, t.sk. Padomes nolikuma un virknes praktisko
noteikumu izstrādi. Pārskata periodā izstrādātie iekšējie noteikumi ir saistīti ar lietvedības,
ierobežotas pieejamības informācijas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apsardzes,
inventarizācijas, iepirkuma organizēšanas, līgumu sagatavošanas, saskaņošanas, noslēgšanas,
reģistrēšanas un izpildes kontroles jautājumiem.
1.4.2. Piemērotu telpu atrašanu un to sagatavošanu darbam. 2014.gada 14.oktobrī ar valsts
akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" tika noslēgts nekustamā īpašuma Rīgā, Smilšu
ielā 1 telpu nomas līgums, un 2014.gada 31.oktobrī tika pabeigts sākotnējais kosmētiskais
remonts. 2014.gada 6.novembrī ar SIA "edd.lv" tika noslēgts līgums par datortīkla izbūvi
Padomes telpās un sākot ar 2014.gada 19.novembri Padome varēja uzsākt darbu savās telpās.
1.4.3. Mājaslapas izstrādi, kā arī sociālo tīklu kontu darbības uzsākšanu. 2014.gada
24.novembrī darbu uzsāka Padomes mājaslapa http://www.fdp.gov.lv un sociālā tīkla
facebook konts. Mikro blogošanas vietnē twitter Padomes konts tika atvērts jau 2014.gada
8.oktobrī.
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanas prakses izveidē galvenās aktivitātes bija
saistītas ar:
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1.4.4. Padomes darba grupu dibināšanu. Padomes 2014.gada 29.maija sēdē tika nodibinātas
divas darba grupas – potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupa
un fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa. Pārskata
periodā notika viena potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba
grupas sēde (2014.gada 16.oktobrī) un divas fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma
atbilstības novērtējuma darba grupas sēdes (2014.gada 7.oktobrī un 2014.gada 27.oktobrī).
1.4.5. Regulārā fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma un FDL noteikto trīs skaitlisko
fiskālo nosacījumu novērtēšanas metodoloģijas izstrādes uzsākšanu.
1.4.6. Pieredzes apmaiņas komandējumiem, kuros inter alia tika apgūtas metodoloģiskās
iemaņas attiecībā uz fiskālo ietvaru u.c. Eiropas tiesību nosacījumiem fiskālās disciplīnas
jomā, t.i.
– 2014.gada 9.marta komandējums uz ES Fiskālās disciplīnas padomes tīkla (EU Network of
Independent Fiscal Institutions) apmācību semināru.
– 2014.gada 20.novembra komandējums uz ES Fiskālās disciplīnas padomes tīkla regulāro
sanāksmi.
– 2014.gada 15.-16.decembrī izbraukuma sēde Zviedrijas Fiskālās politikas padomē un
Igaunijas Fiskālajā padomē.
Padome, ievērojot FDL noteiktās prasības, 2014.gada 26.martā sagatavoja neatbilstības
ziņojumu, 2014.gada 12.septembrī viedokli par fiskālās disciplīnas jautājumiem un 2014.gada
5.decembrī regulāro fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, kas tika papildināts 2014.gada
10.decembrī.
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.
Padomes tehniskā nodrošinājuma preces un pakalpojumi tika iegādāti Elektronisko iepirkumu
sistēmā vai īstenojot cenu aptaujas un izvēloties finansiāli izdevīgāko piedāvājumu.
Galvenās preču un pakalpojumu, kā arī kapitālo izdevumu pozīcijas pārskata periodā:
2.2.1. Atbilstoši noslēgtajam telpu nomas līgumam līdz 2014.gada 31.oktobrim veikts telpu
sākotnējais kosmētiskais remonts 4 049,12 euro apmērā;
2.2.2. 2014.gada 13.novembrī izbūvēts datortīkls 448 euro apmērā un 2014.gada 19.decembrī
bezvadu interneta tīkls, ieskaitot bezvadu interneta antenu, 796,17 euro apmērā;
2.2.3. 2014.gada 24.novembrī ieviesta ekspluatācijā Padomes mājaslapa – izpildīts izstrādes
līgums 650 euro apmērā un tiek īstenots uzturēšanas līgums 360 euro apmērā;
2.2.4. Noslēgti un līdz pārskata perioda beigām īstenoti trīs ekspertu līgumi:
– 2014.gada 23.septembra līgums par Padomes tiesību aktu izstrādi – 1 951,68 euro apmērā;
– 2014.gada 3.novembra līgums par eksperta vērtējumu par fiskālā nodrošinājuma rezerves
apjomu atbilstoši FDL 28.pantā noteiktajam – 3 081,16 euro apmērā;
– 2014.gada 9.decembra līgums par Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu
komunikācijas prezentāciju izstrādi – 770,40 euro apmērā;
2.2.5. 2014.gada 9.marta komandējums uz ES Fiskālās disciplīnas padomes tīkla (EU
Network of Independent Fiscal Institutions) apmācību semināru. Kopējie izdevumi 186,00
euro apmērā;
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2.2.6. 2014.gada 20.novembra komandējums uz ES Fiskālās disciplīnas padomes tīkla
regulāro sanāksmi. Kopējie izdevumi 1 279,51 euro apmērā;
2.2.7. 2014.gada 15.-16.decembrī izbraukuma sēde Zviedrijas Fiskālās politikas padomē un
Igaunijas Fiskālajā padomē. Kopējie izdevumi 2 801,02 euro apmērā;
2.2.8. Periodā no 2014.gada 20.oktobra līdz pārskata perioda beigām Elektroniskajā
iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 22 Fiskālās disciplīnas padomes tehniskā
nodrošinājuma, t.sk. IKT vides pilnveides, iepirkumi 7 000,67 euro apmērā.
2.3. Informācija par pārskata gadā īstenotajām jaunajām politikas iniciatīvām, ja pārskata
gadā tādas tika apstiprinātas, norādot piešķirto valsts budžeta līdzekļu apmēru to
īstenošanai;
Valsts budžeta finansējums Padomes darbības nodrošināšanai 2014.gadam tika piešķirts jauno
politikas iniciatīvu ietvaros 95 297 euro apmērā. Padomes informācijas tehnoloģiju darbību
nodrošina Finanšu ministrija, par ko 2014.gada 22.oktobrī tika noslēgts Sadarbības līgums.
Funkciju īstenošanai Padome 2014.gadā iztērējusi 63 918 euro jeb 67,1% no piešķirtajiem
valsts budžeta līdzekļiem.
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;
2014.gada 3.novembrī tika noslēgts līgums 3 081,16 euro apmērā ar pētniecības uzņēmumu
SIA "RVJ" par eksperta vērtējumu par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjomu atbilstoši
Fiskālās disciplīnas likuma 28.pantā noteiktajam. Rezultāti izmantoti Fiskālās disciplīnas
uzraudzības ziņojumā un ir publicēti Padomes mājaslapā: http://www.fdp.gov.lv/petijumi.
2.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu.
Pārskata periodā Padomei nav izstrādāta stratēģija. Atbilstoši noteiktajam FDL vienīgais
Padomes darbības rezultatīvais rādītājs ir Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma
sagatavošana un iesniegšana Saeimā un Ministru kabinetā vienlaikus ar vidēja termiņa
budžeta ietvara likumprojektu. 2014.gada 5.decembrī Padome īstenoja šo uzdevumu.
3. Personāls.
Padomei nav struktūrvienību. To vada viens štata darbinieks – Padomes sekretārs. Padomes
sekretāram ir ekonomikas zinātņu doktora grāds, bakalaura un maģistra grāds biznesa vadībā,
profesionālais un akadēmiskais maģistra grāds starptautiskajās un Eiropas tiesībās, bakalaura
grāds tiesību zinātnē.
4. Komunikācija ar sabiedrību.
4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;
Pārskata periodā ir sniegtas vairākas intervijas sociālajiem medijiem, kā arī izsūtītas preses
relīzes galvenajiem ziņu portāliem t.sk. –
– 2014.gada 2.septembrī Līdzšinējā IIN mazināšana nav attaisnojusies un līdzējusi
trūcīgajiem iedzīvotājiem;
– 2014.gada 10.oktobrī Fiskālās disciplībnas padomes darba grupas uzsāk darbu;
– 2014.gada 27.oktobrī Fiskālā budžeta deficīta palielināšana būs pretrunā ar noteikto
likumā;
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– 2013.gada 5.decembrī Valdība kopumā ievēro Fiskālās disciplīnas likuma prasības
gatavojot 2015.gada budžetu.
4.2. Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par apmierinātību ar valsts iestādes darba
kvalitāti un to rezultāti (ja ir veikti šādi pasākumi);
Padome nav veikusi pasākumus sabiedrības viedokļa izzināšanai.
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru.
Padome nav īstenojusi sadarbību ar nevalstisko sektoru.
5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Citu Fiskālo padomju pētnieciskās un administratīvās pieredzes apguve.
FDL noteikto trīs skaitlisko fiskālo nosacījumu novērtēšanas metodoloģijas izstrāde.
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Padomes analītiskās un administratīvās kapacitātes stiprināšana. Saņemti mutiski norādījumi
no Eiropas Komisijas par Padomes nepietiekamo kapacitāti veikt neatkarīgu
makroekonomiskās situācijas un citu fiskālās politikas aspektu novērtējumu.
Nepieciešamība noslēgt Sadarbības protokolu ar Finanšu ministriju raitai informācijas
apmaiņai un sadarbībai budžeta sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Padome paredz arī 2015.gadā ekspertu pētniecības iepirkumus Padomes analītiskās
kapacitātes stiprināšanai.
5.4. Padomes finanšu saistības (piemēram, kredītsaistības).
Padomei nav finanšu saistību.

1.pielikums

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
(euro)
Finansiālie rādītāji

Nr.p.k.

2013.gadā (faktiskā
izpilde)

apstiprināts likumā faktiskā izpilde

2014.gadā

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

–

95 297

95 297

1.1.

dotācijas

–

95 297

95 297

1.2.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

–

–

–

1.3.

ārvalstu finanšu palīdzība

–

–

–

1.4.

ziedojumi un dāvinājumi

–

–

–

2.

Izdevumi (kopā)

–

95 297

63 918

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

–

85 090

55 050
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2.1.1.

kārtējie izdevumi

–

2.1.2.

procentu izdevumi

–

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

85 090

55 050

–

–

–

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas –
budžetā un starptautiskā sadarbība

–

–

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

–

–

–

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

–

10 207

8 868

Padomes sekretāre

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

D.Kalsone

Kalsone 6708 3650
dace.kalsone@fdp.gov.lv

http://likumi.lv/doc.php?id=209827
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