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Padomes sēdes protokols Nr. 3
Rīgā

2015. gada 12. augustā.

Sanāksmes vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J. Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte
Fiskālās disciplīnas padomes fiskālo risku eksperts

I. Eriņš
M. Kazāks
U. Kāsiks
D.Kalsone
E.Veide
E.Ķīlis

Pieaicinātās persona darba kārtības 3.punktā:
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Fiskālās ana- J. Kekļa
līzes un prognozēšanas nodaļas vadītāja
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre

D. Kalsone

2015.gada 12.augusta sanāksme sākas plkst. 15:00.
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 9. aprīļa Padomes sēdes protokolu.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
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2. Diskusija par aktualitātēm budžeta izstrādes procesā
Ziņo: J. Platais
J. Platais ziņo, ka š.g. 11.augustā Ministru kabinetā (turpmāk – MK) tika izskatīts un apstiprināts
informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta
bilances prognozēm 2016.-2018.gadā". J.Platais aicina diskutēt par Finanšu ministrijas (turpmāk –
FM) izstrādāto informatīvo ziņojumu.
U.Kāsiks izsakās, ka neskatoties uz tautsaimniecības lēnāku attīstību šogad, nekā prognozēts apstiprinot 2015. gada budžetu, un dēļ tā – arī lielāku budžeta deficītu, pagaidām nodokļu ieņēmumu atpalikšana no plānā noteiktā nav liela.
M. Kazāks izsakās, ka Ministru kabinetam, sākot darbu pie ikgadējā budžeta, jādomā arī par līdzsvarotu budžetu vidējā termiņā. Jāseko tam, lai plāni ir reāli, jo jau šī gada plānu izpildes rezultāti Latvijai
draud ar kompensējošām korekcijām budžeta bilancē vidējā termiņā.
Klātesošo diskusija par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018.gadā.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2016.-2018.gadā".
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
3. Vispārējās valdības augšupvērstās budžeta bilances prognozes
Ziņo: J. Kekļa
J. Kekļa ziņo par vispārējās valdības augšupvērstās budžeta bilances prognozēm, sniedzot skaidrojumu par galvenajām sastāvdaļām katrā no budžeta bilances sastāvdaļām.
Klātesošo diskusija par vispārējās valdības augšupvērstās budžeta bilances prognozēm.
Nolēma:
3.1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto vispārējās valdības augšupvērstās budžeta bilances
prognožu informāciju.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
4. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma plāna apspriešana
Ziņo: D. Kalsone
D. Kalsone ziņo par sagatavoto Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma (turpmāk – Uzraudzības
ziņojums) skaitlisko nosacījumu, makroekonomisko prognožu, kā arī strukturālo reformu analīzes
melnrakstu.
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Klātesošo diskusija par Uzraudzības ziņojuma melnrakstu.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai sagatavoto Uzraudzības ziņojuma melnrakstu.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
5. Tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: J. Platais, D.Kalsone
5.1. Padomes sēžu kalendārs 2015.gadam (atjaunots).
J. Platais ziņo par Padomes sēžu un Padomes darba grupu sēžu atjaunoto kalendāru (pielikumā). Sēžu
kalendārs pieejams Padomes mājaslapā.
Nolēma:
5.1.1. Pieņemt zināšanai atjaunoto sēžu kalendāru 2015.gadam.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
5.2. Komandējumu plāns 2015.gadam (atjaunots).
J. Platais ziņo par atjaunoto komandējumu plānu 2015.gadam (pielikumā), kas ir papildināti ar apmācību komandējumiem sekretariāta darbiniekiem (vēl nav apstiprināti no Apvienotā Vīnes institūta
puses), kā arī ar regulāro neformālo Neatkarīgo fiskālo institūciju sapulci Bratislavā š.g. 9.septembrī,
uz kuru dosies M.Hansens.
Nolēma:
5.2.1. Pieņemt zināšanai atjaunoto komandējumu plānu 2015. gadam.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
U.Kāsiks – par.
5.3. Iepirkumu plāns 2015.gadam (atjaunots).
D. Kalsone ziņo, ka ievērojot izmaiņas Padomes sēžu plānā, līdz gada beigām ir iespēja organizēt
trešās Padomes darba telpas kosmētisko remontu un iegādāties divus darba galdus.
Nolēma:
5.3.1. Pieņemt zināšanai atjaunoto iepirkumu plānu 2015.gadam.
J. Platais – par;
I. Eriņš – par;
M.Kazāks – par;
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U.Kāsiks – par.
2015.gada 12.augusta sanāksmi slēdz plkst. 18:30.
Padomes priekšsēdētājs

J. Platais

Sēdes sekretāre

D. Kalsone

12.08.2015. 18:39
604
D. Kalsone
6708 3650; dace.kalsone@fdp.gov.lv

