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1. Neatbilstības ziņojuma pamatojums
1.1. Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk –
FDL) ievērošanu, t.sk. FDL 9.pantā noteiktās prasības izpildvarai valsts budžeta 1 izmaiņu gadījumos.
1.2. Padome sagatavo neatbilstības ziņojumu, ja Padome konstatē, ka ir pārkāpts –
1.2.1. FDL 9.panta pirmajā daļā noteiktais – Ministru kabinets iesniedz Saeimā likumprojektu, kas
paredz valsts budžeta izdevumu palielinājumu vai ieņēmumu samazinājumu, vienlaikus neiesniedzot
likumprojektu, kas kompensē šajā apakšpunktā iepriekš minētās izmaiņas valsts budžetā.
1.2.2. FDL 9.panta otrajā daļā noteiktais – Ministru kabinets pieņem normatīvo aktu, kas paredz valsts
budžeta izdevumu palielinājumu vai ieņēmumu samazinājumu, vienlaikus nepieņemot normatīvo aktu,
kas kompensē šajā apakšpunktā iepriekš minētās izmaiņas valsts budžetā.
1.2.3. Satversmes 66.panta otrā paragrāfā noteiktais – Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā
neparedzētiem izdevumiem un Saeima lēmumā nav paredzējusi līdzekļus, ar kuriem segt šos
izdevumus.
1.3. Atbilstoši noteiktajam FDL 29.panta otrajā daļā neatbilstības ziņojumu Padome sagatavo uzreiz
pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publisko Padomes un
Finanšu ministrijas mājaslapā internetā. Neatbilstības ziņojumā tiek skaidri formulēts normatīvā akta
pārkāpums, un tajā tiek iekļautas rekomendācijas pārkāpuma novēršanai.

2. Neatbilstības ziņojuma slieksnis
2.1. FDL 29.pants nenosaka neatbilstības sliekšņa apmēru, līdz ar to Padome patstāvīgi nosaka
kritērijus, pēc kuriem tā vadās sagatavojot neatbilstības ziņojumus.
2.2. Padome sagatavo neatbilstības ziņojumu, ja kāda no 1.2.punktā minētajām normām tiek pārkāpta,
kā arī neatbilstības ziņojums tiek sagatavots, ja izpildās jebkurš apakšpunkts no zemāk minētajiem –
2.2.1. normatīvā akta projektā nav norādīta tā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, un
valsts budžetā noteiktie līdzekļi neparedzētiem gadījumiem ir iztērēti;
2.2.2. normatīvā akta projektā nav norādīta tā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, un
Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta četrpadsmitajā daļā noteikto aizsargājamo valsts
budžeta pozīciju (turpmāk – valsts budžeta aizsargātās pozīcijas) līdzekļu apjoms ir iztērtēts;
2.2.3. normatīvā akta projekta ietekme uz valsts budžetu par 1 euro pārsniedz valsts budžetā noteikto
līdzekļu apjomu neparedzētiem gadījumiem vai līdzekļu apjomu valsts budžeta aizsargātajās pozīcijās;
2.2.4. normatīvā akta projekta virzošā valsts institūcija pēc Padomes pieprasījuma nesniedz
informāciju par normatīvā akta projekta ietekmi uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem;
2.2.5. kumulatīvi2 novirzes no valsts budžeta plāna veido 0,1% no nominālā iekšzemes kopprodukta
apmēra;
2.2.6. vienreizējas, t.i. viena normatīvā akta projekta, novirzes no valsts budžeta plāna veido 0,1% no
nominālā iekšzemes kopprodukta apmēra.

3. Neatbilstības ziņojuma sagatavošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pēc pārkāpuma konstatācijas, Padomes sekretariāts, izejot no datu pieejamības, novērtē
pārkāpuma ietekmes apjomu –
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Šeit un turpmāk "valsts budžets" aptver gan gadskārtējo valsts budžetu, gan vidējā termiņa budžeta ietvaru.
Kumulāta tiek veidota sākot no gadskārtējā valsts budžeta un vidējā termiņa budžeta ietvara stāšanās spēkā
(gada sākums) summējot visas novirzes no apstiprinātā budžeta.
2
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3.1.1. ja ietekmes apjoms ir zem 0,1% no nominālā IKP, pārkāpums tiek pieskaitīts iepriekšējiem
pārkāpumiem, un veikta pārbaude, vai novirzes kopsummā nerada 0,1% no nominālā IKP apmēra un,
ja tas tā ir, Padome sagatavo neatbilstības ziņojumu;
3.1.2. ja ietekmes apjoms ir 0,1% no nominālā IKP vai lielāks, Padome sagatavo neatbilstības
ziņojumu.
3.2. Padomes sekretariāts sagatavo neatbilstības ziņojuma projektu, kura satura precizitāte tiek
pārbaudīta, sazinoties ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem. Ja nepieciešams, tiek lūgta papildu
informācija.
3.3. Pēc sazināšanās ar Finanšu ministriju Padomes sekretariāts, ja nepieciešams, veic satura
korekcijas, un nosūta neatbilstības ziņojuma projektu Padomes biedriem komentēšanai.
3.4. Ja nepieciešams, Padomes priekšsēdētājs sasauc Padomes ārkārtas sēdi, lai izskatītu sagatavoto
neatbilstības ziņojumu.
3.5. Ja netiek sasaukta Padomes ārkārtas sēde, neatbilstības ziņojums tiek pieņemts rakstiskā
konsultācijā atbilstoši noteiktajam FDL 30. panta trešajā daļā.
3.6. Neatbilstības ziņojums tiek iesniegts Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publiskots Padomes
un Finanšu ministrijas mājaslapā.

4. "Ievēro vai paskaidro" principa kārtība
4.1. Gadījumos, kad Padomes neatbilstības ziņojums iekļauj rekomendācijas fiskālās politikas
koriģēšanai, Finanšu ministrija atbildē norāda uz to, kā šīs rekomendācijas tiks ieviestas, vai
paskaidro, kā cita veida pasākumi nodrošinās FDL nosprausto mērķu sasniegšanu.
4.2. Padome var komentēt Finanšu ministrijas reakciju, vai Padomes ieskatā tiek nodrošināta fiskālo
mērķu sasniegšana atbilstoši FDL.
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