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Par 2016.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.
2016.gada laikā (turpmāk – pārskata periods) Padomes sastāvā nebija izmaiņu.
1.1.1. 2016.gada 22.decembrī atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk –
FDL) 22.pantā Saeima atkārtoti apstiprināja Dr.oec. Mārtiņu Kazāku, "Swedbank" AS
galveno ekonomistu, par Padomes locekli uz sešu gadu periodu.
1.1.2. 2016.gadā 22.decembrī atbilstoši noteiktajam FDL 22.pantā Saeima atkārtoti
apstiprināja MSc.oec. Mortenu Hansenu (Morten Hansen), Rīgas Ekonomikas augstskolas
Ekonomikas departamenta vadītāju, par Padomes locekli uz sešu gadu periodu.
1.1.3. Pārskata periodā Padomes sekretariāts četru darbinieku, t.i. Padomes sekretāre,
Padomes makroekonomikas eksperta, Padomes fiskālo risku eksperta un Padomes
ekonomista, sastāvā turpināja Padomes darba nodrošināšanu atbilstoši noteiktajam FDL.
1.1.4. 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.
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1.1.5. Pārskata periodā notika sešas Padomes sēdes, attiecīgi – 2016.gada 9.februārī, 6.aprīlī,
8.jūnijā, 2.septembrī, 5.oktobrī un 6.decembrī; un četras Padomes darba grupu sēdes, attiecīgi
– Padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa tikās
2016.gada 1.februārī un 11.maijā, un Padomes potenciālā un nominālā iekšzemes
kopprodukta novērtējuma darba grupa tikās 2016.gada 29.janvārī un 31.maijā. Minēto
Padomes sēžu protokoli publicēti Padomes interneta mājaslapā http://fdp.gov.lv.
1.1.6. Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 2014.gada 16.maija rīkojumu "Par Fiskālās
disciplīnas padomes grāmatvedības uzskaites pārņemšanu" Valsts kase pārskata periodā
turpināja organizēt pilnu Padomes grāmatvedības uzskaiti.
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. 2016.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.1. Padomes kā neatkarīgas struktūras nostiprināšanu 2016.gada 8.februārī (ar grozījumiem
2016.gada 29.jūlijā) noslēdzot vienošanos ar Finanšu ministriju par abu pušu sadarbības
stiprināšanu saistībā ar makroekonomikas rādītāju prognozēm, kas tiek izmantotas gadskārtējā
valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara sagatavošanā. 2016.gada 29.jūlijā izdarītie
grozījumi to pilnveidoja papildinot ar precīzāku redakciju par pušu atbildību saistībā ar
Padomes rekomendācijām (tā sauktais ievēro vai skaidro princips), kā arī saistībā ar FDL
noteikto atkāpju novērtējumu.
1.4.2. 2016.gada 19.februārī Padome pirmo reizi īstenoja makroekonomisko rādītāju
prognožu apstiprināšanu, kas bija par pamatu Latvijas Stabilitātes programmas 2016.2019.gadam sagatavošanā.
1.4.3. 2016.gada 16.jūnijā Padome apstiprināja makroekonomisko rādītāju prognozes
gadskārtējā valsts budžeta 2017.gadam un vidēja termiņa ietvara 2017.-2019.gadam
sagatavošanā.
1.4.4. 2016.gada 5.oktobrī Padome publicēja regulāro fiskālās disciplīnas uzraudzības
ziņojumu, t.sk. organizēja preses konferenci piedaloties arī Latvijas Bankas pārstāvjiem un
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publicējot videokomentāru par galvenajiem fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma
secinājumiem, kā arī skaidrojošo video par to, kas ir fiskālā disciplīna.
1.4.5. 2016.gada 11.aprīlī Padome publicēja viedokli (starpziņojumu) par Latvijas Stabilitātes
programmu 2016.-2019.gadam, t.sk. tajā tika ietverts skaitlisko fiskālo nosacījumu
novērtējums turpmākajam vidējā termiņa budžeta ietvaram, vienlaikus izsūtot informāciju
medijiem par Padomes iebildumu veselības reformas īstenošanai uz budžeta deficīta rēķina.
1.4.6. 2016.gada 9.decembrī Padome publicēja viedokli par FDL 11.panta prasību izpildes
pārbaudi. Pirmo reizi tika publicēti arī izdevumu nosacījuma 2013.-2015.gada izpildes
novērtējuma aprēķini un sniegta rekomendācija turpmāk budžeta izpildes novērtēšanā
izmantot arī šo fiskālo nosacījumu, kura rezultāti liecināja par iespējamām budžeta
korekcijām, plānojot turpmāko vidēja termiņa budžeta ietvaru.
1.4.7. Padome, ievērojot FDL noteiktās prasības, 2016.gada 11.novembrī sagatavoja
neatbilstības ziņojumu par iespējamu FDL pārkāpumu saistībā ar apropriācijas pārdali no
Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā".
2016.gada 24.novembrī Finanšu ministrija sniedza skaidrojošu atbildi, kura tika diskutēta
Padomes 2016.gada 6.decembra sēdē, piedaloties Finanšu ministrijas vadošajiem ekspertiem.
Sēdē puses vienojās, ka 2017.gadā jāturpina diskusijas ar mērķi precizēt juridisko regulējumu,
lai novirzes no izdevumu prognozēm varētu vērtēt simetriski attiecībā uz īpaši aizsargātajiem
budžeta izdevumiem.
1.4.8. Regulāro monitoringa pārskatu publicēšanu. 2016.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 par gadskārtējā valsts budžeta likuma
ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, kā arī pārskatu par līdzekļu pārdali no budžeta
programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
1.4.9. Starptautiskās konferences par fiskālo disciplīnu "Fiskālās disciplīnas likums: pirmie
trīs gadi un nākotnes perspektīvas" organizēšanu 2016.gada 1.jūnijā. Konferences gaitā bija
iespēja novērtēt FDL ietekmi fiskālās disciplīnas nodrošināšanā, t.sk. arī apzināt trūkumus
praksē saistībā ar fiskālo nosacījumu ievērošanu. Konferenci finansēja Eiropas Komisija no
Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta deleģētajiem budžeta līdzekļiem
Komunikāciju ģenerāldirektorātam sabiedrības informēšanai un debašu veidošanai par
Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības nākotni.
1.4.10. Dalību Otrajā Baltijas neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu seminārā
2016.gada 2.jūnijā Viļņā, Lietuvā. Lietuvas Neatkarīgās fiskālās iestādes (Lietuvas Valsts
kontroles Budžeta politikas monitoringa departaments) centrālā prezentācija bija saistīta ar
Lietuvas fiskālās ilgtspējas ziņojumu. 2016.gada 3.jūnijā Padomes pārstāvji piedalījās
Lietuvas Neatkarīgās fiskālās iestādes organizētajā starptautiskajā konferencē Lietuvas
Parlamentā par fiskālās disciplīnas jautājumiem.
1.4.11. Divu sabiedriskās domas aptauju organizēšanu: 1) par nodokļu ētosa jautājumiem
(aptauju veica SIA "Latvijas Fakti") un 2) par budžeta disciplīnas jautājumiem (aptauju veica
SIA "SKDS"). 2016.gada 7.novembrī Padome publicēja divus pārskatus par aptauju
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galvenajiem rezultātiem un secinājumiem, – attiecīgi "Iecietība, kas mums dārgi maksā" un
"Izglītot un disciplinēt".
1.4.12. Dalību deviņos dienesta un astoņos mācību komandējumos. Padome pārstāvēja
Latviju starptautiskajā komunikācijā un padziļināja metodoloģijas iestrādes fiskālās
pārvaldības uzlabošanai Latvijā.
Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas ar:
1.4.13. Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas biroja iekārtošanu
Padomes sekretariātam, kas lielākoties bija saistīti ar informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma
sakārtošanu.
1.4.14. 2016.gada 2.septembrī Padome apstiprināja komunikācijas stratēģiju 2017.2019.gadam. Komunikācijas stratēģija ir konceptuāls dokuments, kas, balsoties uz situācijas
analīzi, nosaka galvenos Padomes sasniedzamos komunikācijas mērķus, uzdevumus, kā arī
definē galvenās veicamās aktivitātes. Komunikācijas stratēģiju izstrādāja SIA "Baltic
Communication Partners".
1.4.15. 2016.gada 9.februārī Padome apstiprināja FDL neatbilstības ziņojumu kārtību.
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, īstenojot cenu aptaujas un organizējot publisko iepirkumu, tā izvēloties finansiāli
izdevīgāko piedāvājumu.
Būtiskās pārmaiņas Padomes darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem:
2016.gada 21.aprīlī Padome pieprasīja apropriācijas palielinājumu pakalpojumu sadaļai 6 000
euro apmērā, kas izriet no Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāta
un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā (turpmāk – EKPL) atbalstīto projektu Padomei
organizēt pasākumu Latvijā fiskālās disciplīnas uzraudzības jomā (turpmāk – konference), kas
notika 2016.gada 1.jūnijā un arī atbalstu aptaujas organizēšanā par budžeta disciplīnu.
Projekta ietvaros Padome saņēma Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu
ģenerāldirektorāta atbalstu 5 000 euro apmērā konferences organizēšanai un EKPL atbalstu 1
000 euro apmērā aptaujas par budžeta disciplīnu organizēšanai. Konferences faktiskie
izdevumi bija 4 493,14 euro. Konferences organizēšanai tika veikts publiskais iepirkums un
attiecīgi noslēgts līgums 2016.gada 29.martā ar SIA "Comperio". Atbilstoši EKPL
pieprasījumam 2016.gada trešajā ceturksnī organizēts konferences kopsavilkuma video
(latviešu un angļu valodā) par 506,86 euro, ko atbilstoši cenu aptaujai veica SIA "Baltic
Communication Partners".
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Galvenās uzturēšanas izdevumu pozīcijas pārskata periodā:
Noslēgti un līdz pārskata perioda beigām īstenoti astoņi ekspertu līgumi, kopā veidojot
izdevumus – 22 658,53 euro apmērā:
2.2.1. 2016.gada 13.janvārī par Padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta pakalpojumiem ar
Ilgu Jermacāni par kopējo summu – 741,16 euro;
2.2.2. 2016.gada 3.februārī par Padomes komunikācijas stratēģijas izstrādi ar SIA "Baltic
Communication Partners" par kopējo summu – 5 263,50 euro;
2.2.3. 2016.gada 16.februārī par aptaujas veikšanu par nodokļu kultūru ar SIA "Latvijas
Fakti" par kopējo summu – 4 985,20 euro;
2.2.4. 2016.gada 31.martā par ekspertu konsultācijām fiskālo risku vispārējā vadībā ar SIA
"Ernst & Young Baltic" par kopējo summu – 1 936 euro;
2.2.5. 2016.gada 1.aprīlī par aptaujas veikšanu par budžeta disciplīnu ar SIA "SKDS" par
kopējo summu – 3 613,67 euro;
2.2.6 2016.gada 3.februārī par Padomes preses konferences organizēšanu un vadīšanu,
skaidrojošo prezentāciju un video rullīšu izstrādi ar SIA "Baltic Communication Partners"
par kopējo summu – 3 630 euro;
2.2.7. 2016.gada 29.martā par makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi
izmantojot Kalman filtru ar Ginteru Bušu par kopējo summu – 1 982,14 euro;
2.2.8. 2016.gada 11.augustā par konferences kopsavilkuma video izstrādi ar SIA "Baltic
Communication Partners" par kopējo summu – 506,86 euro.
2.2.9. Padomes locekļi un darbinieki kopumā devās 18 komandējumos, t.sk. Otrā Baltijas
neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu semināra apmeklējums. Komandējumu
kopējie izdevumi veidoja 8 207,94 euro.
2.2.10. Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 15 Fiskālās disciplīnas
padomes tehniskā nodrošinājuma iepirkumi 12 618,50 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;
Funkciju īstenošanai Padome 2016. gadā iztērējusi 207 701,51 euro jeb 98,4% 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;
2.5.1. 2016.gada 16.februārī Padome noslēdza līgumu par aptaujas veikšanu par nodokļu
kultūru ar SIA "Latvijas Fakti" par kopējo summu – 4 985,20 euro. 2016.gada 7.novembrī
Padome publicēja pārskatu par aptaujas galvenajiem rezultātiem un secinājumiem "Iecietība,
kas mums dārgi maksā". Aptaujā par nodokļu ētosu apstiprinājās populārais uzskats, ka
Latvijas iedzīvotāji ir iecietīgi pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Daudzi cilvēki ir
saskārušies ar nodokļu nemaksāšanas situācijām, nav apmierināti ar savu finansiālo stāvokli
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un ir skeptiski pret sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti. Palielināt valsts budžeta ieņēmumus
var būt sarežģīti, ja netiek uzlabota uzticība nodokļu sistēmai.
2.5.2. 2016.gada 29.martā Padome noslēdza līgumu par makroekonomikas rādītāju
prognozēšanas modeļa izstrādi izmantojot Kalman filtru ar Ginteru Bušu par kopējo summu –
1 982,14 euro. Izstrādātais makroekonomikas rādītāju analīzes modelis būtiski veicināja
makroekonomikas ietvara novērtējuma izstrādes analītisko kapacitāti.
2.5.3. 2016.gada 31.martā par ekspertu konsultācijām fiskālo risku vispārējā vadībā ar SIA
"Ernst & Young Baltic" par kopējo summu – 1 936 euro. 2016.gada 5.oktobrī Padome savā
regulārajā fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumā ietvēra semināru diskusiju izklāstu,
secinot nepieciešamību precizēt simetrijas riska piemērošanas metodoloģiju valsts finanšu
vadībā.
2.5.4. 2016.gada 1.aprīlī Padome noslēdza līgumu par aptaujas veikšanu par budžeta
disciplīnu ar SIA "SKDS" par kopējo summu – 3 613,67 euro. 2016.gada 7.novembrī Padome
publicēja pārskatu par aptaujas galvenajiem rezultātiem un secinājumiem "Izglītot un
disciplinēt". Aptaujas rezultāti norādīja, ka Latvijas iedzīvotāji pretciklisku fiskālo politiku un
disciplinētu pieeju budžeta veidošanai uzskata par vēlamām, domājot par valsts finansēm.
Tajā pašā laikā bija skaidri redzams pesimisms un nepilnības zināšanās par Latvijas sniegumu
budžeta disciplīnas jomā.
2.5.5. 2016.gada 1.decembrī Padomes eksperti publicēja ziņojumu par valsts parādu, parādot
ka, lai arī pašreizējais valsts parāda līmenis ir zem FDL un Māstrihtas līgumā noteiktās
robežvērtības, konsekventa deficīta budžeta prakse un darbaspēka sarukums ilgtermiņā var
apdraudēt fiskālo ilgtspēju.
2.6. Novērtējums par stratēģijas ieviešanu.
Atbilstoši apstiprinātajai Padomes stratēģijai 2016.-2018.gadam un 2016.gada darba plānam
Padome pārskata periodā īstenoja septiņus galvenos darbības virzienus: 1) makroekonomikas
prognožu apstiprināšanu; 2) skaitlisko nosacījumu novērtējumu; 3) fiskālo risku novērtējumu;
4) pētniecību – atbilstoši gadskārtējiem Padomes pētniecības plāniem un prioritātēm;
5) budžeta izpildes monitoringu; 6) gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta
ietvara likuma izpildes monitoringu un 7) vidēja termiņa budžeta ietvara likuma izpildes
novērtējumu.
3. Personāls.
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.
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4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai;
4.1.1. 2016.gada 2.septembrī Padome apstiprināja komunikācijas stratēģiju 2017.2019.gadam, un balstoties izstrādātajā komunikācijas stratēģijā tika izsludināts publisks
iepirkums 2017.-2019.gada komunikācijas partnerim. 2016.gada 4.novembrī tika noslēgts
līgums ar SIA "McCann Consulting".
4.1.2. Pārskata periodā paralēli Padomes konta uzturēšanai ar aktualitātēm mikroblogošanas
vietnē Twitter¸ sociālajā tīklā Facebook un video vietnē Youtube, 2016.gada 29.aprīlī tika
uzsākta sekretariāta emuāra vietnes darbība, pārskata periodā publicējot 33 rakstus saistībā ar
Padomes darbu.
4.1.3. Pārskata periodā ir sniegtas vairākas intervijas sociālajiem medijiem, kā arī izsūtītas
preses relīzes galvenajiem ziņu portāliem t.sk. –
4.1.3.1. 2016.gada 29.janvārī Latvijas ekonomikas izaugsmi nākotnē traucē starptautiskā
situācija kā arī strukturālo reformu trūkums;
4.1.3.2. 2016.gada 19.februārī Fiskālās disciplīnas padome apstiprina Finanšu ministrijas
makroekonomikas prognozes;
4.1.3.3. 2016.gada 12.aprīlī Reformas jāīsteno nepalielinot deficītu un atkārtotu relīzi
2016.gada 13.aprīlī FDP kategoriski iebilst veselības reformas īstenošanai uz budžeta deficīta
rēķina;
4.1.3.4. 2016.gada 25.maijā Vai esam mācījušies no iepriekšējās krīzes vai cenšamies to ātri
aizmirst?
4.1.3.5. 2016.gada 1.jūnijā Fiskālās disciplīnas likums: labs regulējums, bet īstenošana vēl
jāuzlabo;
4.1.3.6. 2016.gada 10.jūnijā Fiskālās disciplīnas padome: budžeta process nākamajam gadam
nesolās viegls ekonomiskās izaugsmes sarežģījumu dēļ;
4.1.3.7. 2016.gada 2.augustā Valdība budžeta plānā apstiprina fiskālā nodrošinājuma rezervi;
4.1.3.8. 2016.gada 2.septembrī Fiskālās disciplīnas padome: Apvienotās Karalistes
referenduma rezultāti var ietekmēt nodokļu ieņēmumus Latvijā;
4.1.3.9. 2016.gada 6.oktobrī Šī brīža ekonomikas izaicinājumi pieprasa striktu fiskālo
disciplīnu;
4.1.3.10. 2016.gada 6.decembrī Fiskālā padome lemj 2017.gadā uzsākt darbu pie fiskālās
ilgtspējas ziņojuma.
4.1.4. Padome savā interenta mājaslapā izveidoja papildu galveno lapu #zināšanas, sniedzot
iespēju skolēniem iepazīties ar vispārīgu informāciju par fiskālo disciplīnu, kā arī veikt
pašnovērtējuma testu par valsts budžeta finansēm.
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, taču 2017.gada beigās ir
ieplānota kontentanalīze, kas paredz Padomes sadarbības partneru viedokļa apzināšanu par
iestādes darba kvalitāti.
4.3. Sadarbība ar nevalstisko sektoru.
Pārskata periodā Padome nav īstenojusi sadarbību ar nevalstisko sektoru.
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5. Nākamajā gadā plānotie pasākumi:
5.1. Iepriekšējā gadā uzsāktie pasākumi, kuri tiks turpināti;
Citu Fiskālo padomju pētnieciskās un administratīvās pieredzes apguve.
FDL noteikto skaitlisko fiskālo nosacījumu novērtēšanas metodoloģijas pilnveide.
5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi;
Fiskālās ilgtspējas ziņojuma izstrāde ar mērķi novērtēt valsts parāda ilgtspēju nemainīgas
valdības politikas un atsevišķu šoku gadījumiem.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Padome paredz arī 2017.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)
Nr.p.k.

2015. gadā
(faktiskā izpilde)

Finansiālie rādītāji

2016. gadā
apstiprināts likumā faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

106 435

211 171

211 171

1.1.

dotācijas

94 138

205 171

205 171

1.2.

transferti

12 297

1.3.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

–

6 000

6 000

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

–

–

–

1.5.

ziedojumi un dāvinājumi

–

–

–

2.

Izdevumi (kopā)

105 840

211 171

207 702

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

105 840

194 993

191 601

2.1.1.

kārtējie izdevumi

105 840

194 993

191 601

2.1.2.

procentu izdevumi

–

–

–

2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

–

–

–

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas –

–

–
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budžetā un starptautiskā sadarbība
2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

–

–

–

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

–

16 178

16 100

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
Veide 6708 3651
elina.veide@fdp.gov.lv
Ķīlis 67083652
emils.kilis@fdp.gov.lv
Lucka 67083653
elina.lucka@fdp.gov.lv

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