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Fiskālās disciplīnas padomes
Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas
protokols Nr. 1 (10)
Rīgā

2018.gada 31.janvārī.

Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs, Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības
novērtējuma darba grupas vadītājs J.Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Sekretariāts –
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperte (brīvprātīgā)
Pieaicinātās personas:
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktors
Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta direktora
vietnieks, Fiskālās pārvaldības nodaļas vadītājs
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste

I.Eriņš
A.Ūbelis
D.Kalsone
V.Miglinieks
E.Lucka
I.Brezaucka

N.Sakss
G.Trupovnieks

E.Lucka

Sanāksme sākas plkst. 14:00
Sanāksmes atklāšana – J.Platais
Darba grupas vadītājs J.Platais atklāj sanāksmi un izsludina sēdes darba kārtību.
1. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana.
Ziņo: J.Platais
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 2017.gada 17.maija Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības
novērtējuma darba grupas sēdes protokolu.
J.Platais – par;
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I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par.
2. Fiskālo nosacījumu un fiskālo risku deklarācijas aktualitātes
Ziņo: N.Sakss, J.Platais
Klātesošo diskusija par fiskālo nosacījumu aprēķinu un fiskālo risku deklarācijas aktualitātēm.
N.Sakss ziņo, ka līdzīgi kā iepriekšējos periodos Vidēja termiņa budžeta ietvara 2018., 2019. un
2020.gadam (turpmāk – VTBIL) fiskālo nosacījumu aprēķinos tika izmantota gan nacionālā
(atbilstoši Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteiktajam), gan Eiropas (atbilstoši
Stabilitātes un izaugsmes paktā (turpmāk – SIP) noteiktajam) metodoloģijas, no kurām izvēlēta
stingrākā. Izstrādājot Latvijas Stabilitātes programmu 2018.-2021.gadam (turpmāk – Stabilitātes programma) netiek plānotas inovācijas. N.Sakss izsakās, ka jebkādas aprēķinu metodoloģiskās domstarpības tiks risinātas vēl pirms Stabilitātes programmas izstrādes.
J.Platais ziņo, ka ir nepieciešams turpināt metodoloģisko caurspīdīgumu, lai ir vienota pieeja,
piemēram, nodokļu reformas fiskālās ietekmes iekļaušanai, aprēķinos.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par fiskālo nosacījumu aprēķiniem un ietekmju novērtējumiem.
2.2. Uzdot Padomes sekretariātam turpināt diskusijas par izdevumu nosacījuma aprēķiniem
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par.
3. Publisko un privāto partnerību projektu risks Fiskālo risku deklarācijā
Ziņo: I.Brezaucka, A.Ūbelis, I.Eriņš
Klātesošo diskusija par Publisko un privāto partnerību (turpmāk – PPP) projektu riskiem
Fiskālo risku deklarācijā.
I.Brezaucka ziņo, ka ir veikta apjomīga starptautiskās prakses izpēte par PPP projektiem, kas
kopumā liecina par šī publisko investīciju veida pieaugošo popularitāti, kā arī to, cik svarīgi ir
nodrošināt caurspīdīgu informāciju par PPP projektiem. I.Brezaucka izsakās, ka uz FM un
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) 2018.gada 11.janvārī tika nosūtīta
vēstule ar informācijas pieprasījumu.
A.Ūbelis izsakās, ka ir nepieciešama konkrēta informācija par PPP projektiem, lai varētu
novērtēt to fiskālo risku. Ir nepietiekami saglabāt kvalitatīvo pieeju, ievērojot, ka starptautiskā
pieredze liek rūpīgi pievērsties šim investīciju veidam vēl pirms ir konstatētas problēmas.
I.Eriņš izsakās, ka varētu būt lietderīgi diskutēt par Valsts kases pieredzi saistībā ar Fiskālo
risku deklarācijā iekļauto valsts garantiju un aizdevumu kvantitatīvo novērtējumu.
Nolēma:
3.1. Uzdot Padomes sekretariātam un lūgt I.Brezaucku organizēt pieredzes apmaiņas tikšanos
ar Valsts kases kolēģiem.
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3.2. Apzināt publiski pieejamo informāciju citās valstīs par PPP projektu fiskālā riska novērtēšanas metodēm.
3.3. Saņemot atbildi no FM un CFLA izstrādāt priekšlikumus PPP projektu ietekmes novērtējumam Fiskālo risku deklarācijā.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par.
4. Veselības aprūpes sistēmas reformas progresa rādītāji
Ziņo: J.Platais, N.Sakss
Klātesošo diskusija par veselības reformas atkāpi un iesniegtajiem progresa rādītājiem.
J.Platais ziņo, ka no Veselības ministrijas saņemtā informācija par progresu 2017.gada
1.pusgadā un reformas plāniem 2018.gadā, ir pietiekama, lai atzinīgi novērtētu progresu šajā
jautājumā.
N.Sakss ziņo, ka VTBIL izstrādes gaitā pagājušā vasarā Ministru kabinets pieņēma būtisku un
svarīgu lēmumu par veselības aprūpes reformas pasākumu turpmāko finansējumu 2020.gadā.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju par veselības aprūpes reformas progresa rādītājiem.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par.
5. Politisko partiju fiskālās atbildības aptauja
Ziņo: J.Platais
Klātesošo diskusija par politisko partiju fiskālās atbildības aptaujas priekšlikumiem.
J.Platais ziņo, ka ievērojot atsevišķu Eiropas Savienības Neatkarīgo fiskālo iestāžu, piemēram,
Nīderlandes, praksi vērtēt politisko partiju priekšvēlēšanu programmās iekļauto pasākumu
fiskālo ietekmi, ir priekšlikums organizēt Latvijas 13. Saeimas vēlēšanu politisko partiju
aptauju.
A.Ūbelis izsakās, ka ir svarīgi šajā aptaujā nodrošināt gan caurspīdīgumu, gan arī pilnīgu
neiejaukšanos no Padomes puses, t.i. piedāvāt visām partijām vienādu datu ievades platformu,
kas tiktu publiskota precīzi atbilstoši iesniegtajai informācijai.
Nolēma:
5.1. Pieņemt zināšanai informāciju par politisko partiju fiskālās atbildības aptaujas priekšlikumiem.
5.2. Lūgt Padomi līdz 2018.gada 9.februārim sniegt komentārus un priekšlikumus par aptaujas
anketas projektu un organizatorisko laika plānu.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;

4

A.Ūbelis – par.
6. Stabilitātes programmas starpziņojuma laika grafiks
Informācija par Stabilitātes programmas starpziņojuma laika grafiku.
Nolēma:
6.1. Pieņemt zināšanai informāciju par Stabilitātes programmas starpziņojuma laika grafiku.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par.
Sanāksmi slēdz plkst. 16:00.

Darba grupas vadītājs

J.Platais

Sēdes sekretāre

E.Lucka

31.01.2018. 16:06
732
E.Lucka
6708 3653; elina.lucka@fdp.gov.lv

