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Par 2015. 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.
2015. gada laikā Padomes sastāvā bija šādas izmaiņas:
– 2015. gada 23. aprīlī atbilstoši noteiktajam FDL 25. pantā Saeima atbrīvoja Dr.oec. Inesi
Feiferi, biedrības "Krājaizdevu apvienība" valdes priekšsēdētāju, no Padomes locekļa amata
pēc paša vēlēšanās.
– 2015. gada 3. septembrī atbilstoši noteiktajam FDL 22. pantā Saeima apstiprināja MSc.oec.
Andžu Ūbeli, ekspertu publisko finanšu jomā, par Padomes locekli uz sešu gadu periodu.
Līdzīgi kā Inesis Feiferis, Andžs Ūbelis turpināja darbu Padomes fiskālā nodrošinājuma
rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupā.
– Līdz 2015. gada beigām Padome izveidoja sekretariātu četru darbinieku sastāvā, t.i. papildu
Padomes sekretāram (iestādes vadītājs) 2015. gada 1. maijā darbu uzsāka Padomes
makroekonomikas eksperts, 2015. gada 1. jūnijā – Padomes fiskālo risku eksperts un 2015.
gada 23. novembrī – Padomes ekonomists.
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.
Pārskata periodā notika piecas Padomes sēdes, attiecīgi – 2015. gada 15. janvārī, 9. aprīlī,
12. augustā, 18. septembrī un 1. decembrī; un trīs Padomes darba grupu sēdes, attiecīgi –
Padomes fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa tikās
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2015. gada 31. martā, 26. augustā un 11. novembrī, un Padomes potenciālā un nominālā
iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupa tikās 2015. gada 11. februārī, 9. jūlijā un
28. oktobrī. Minēto Padomes sēžu protokoli publicēti Padomes interneta mājaslapā
http://fdp.gov.lv.
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. 2015.gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi).
FDL noteikto saturisko uzdevumu īstenošanā galvenās aktivitātes bija sekojošas:
– 2015. gada 25. septembrī Padome publicēja regulāro fiskālās disciplīnas uzraudzības
ziņojumu, t.sk. organizēja preses konferenci piedaloties arī Latvijas Bankas un Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāvjiem un publicējot videokomentārus par fiskālās
politikas un makroekonomikas ietvara aktualitātēm.
– 2015. gada 8. maijā Padome publicēja viedokli (starpziņojumu) par Latvijas Stabilitātes
programmu 2015.-2018. gadam, t.sk. tajā ietvertā vidējā termiņa budžeta ietvara novērtējumu,
vienlaikus izsūtot informāciju medijiem par konsolidācijas nepieciešamību sagatavojot
gadskārtējo valsts budžetu 2016. gadam.
– 2015. gada 18. decembrī Padome publicēja viedokli par FDL 11. panta prasību izpildes
pārbaudi, izsakot bažas, ka sagaidāmie 2015. gada budžeta izpildes rezultāti var novest pie
budžeta korekcijām, plānojot vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017.-2020. gadam.
– Padome, ievērojot FDL noteiktās prasības, 2015. gada 9. martā sagatavoja viedokli par
iespējamu FDL pārkāpumu pieņemot likumu "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"",
2015. gada 15. jūlijā – viedokli par pienākumu Saeimai paredzēt finanšu līdzekļus un 2015.
gada 24. novembrī – neatbilstības ziņojumu par fiskālā nodrošinājuma rezervi un apropriācijas
maksājumiem Eiropas Savienības budžetā.
– Regulāro monitoringa ziņojumu publicēšana. Sākot ar 2015. gada jūliju – par gadskārtējā
valsts budžeta likuma ieņēmumu daļas izpildi, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta
administrējamos ieņēmumu datus un sākot ar 2015. gada oktobri – par gadskārtējā valsts
budžeta likuma izdevumu daļas izpildi, izmantojot Valsts kases datus. Valsts kases dati ietvēra
arī kopējo budžeta ieņēmumu daļu.
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– Pirmās Baltijas neatkarīgo fiskālās disciplīnas uzraudzības iestāžu tikšanās organizēšana
2015. gada 15.-16. jūnijā. Tikšanās mērķis bija diskutēt par Eiropas fiskālā ietvara praksi un
Baltijas valstu fiskālo disciplīnu.
– Seši pieredzes apmaiņas un divi mācību komandējumi, kuros bija apgūtas metodoloģiskās
iemaņas attiecībā uz fiskālo ietvaru un makroekonomikas prognožu vērtēšanu u.c. Eiropas
tiesību nosacījumiem fiskālās disciplīnas jomā, t.i.
= 2015. gada 22. jūnija un 2015. gada 9.-10. decembra komandējums uz Eiropas Savienības
(turpmāk – ES) Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulāro sanāksmi.
= 2015. gada 12.-13. februāra komandējums uz ES fiskālo semināru.
= 2015. gada 16.-17. aprīļa komandējums uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības
organizācijas parlamentu budžeta ierēdņu un neatkarīgo fiskālo iestāžu ikgadējo sanāksmi.
= 2015. gada 29. aprīļa komandējums uz Starptautiskā valūtas fonda nosacījumu pamatotas
fiskālās politikas nākotnes apmācības semināru.
= 2015. gada 9. septembra komandējums uz ES Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulāro neformālo
sanāksmi.
= 2015. gada 5.-16. oktobra komandējums uz Apvienotā Vīnes institūta (turpmāk – AVI)
Makroekonomikas diagnostiskas semināru un 2015. gada 19.-23. oktobra komandējums uz AVI
Sabiedrības vadības un strukturālo reformu semināru.
Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija sekojošas:
Tehniskā nodrošinājuma jomā galvenās aktivitātes bija saistītas ar iekšējā normatīvā
regulējuma pilnveidi un sekretariāta tehniskā nodrošinājuma pilnveidi, t.sk. sadarbībā ar
Finanšu ministriju noslēgti centralizēti pakalpojumu līgumi 2015. gada 16. janvārī ar SIA
"Lattelecom" par balss telefonijas pakalpojumu un 2015. gada 29. jūnijā ar SIA "DPA" par
Microsoft programmatūras licenču nomu.
Pārskata periodā izstrādātie iekšējie noteikumi bija saistīti ar ētikas principu nostiprināšanu
Padomē, kārtību, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām, komandējumu
organizāciju, arhīva organizāciju, risku un ieguvumu vadību, kā arī izstrādāta Padomes
stratēģija 2016.-2018. gadam. Sadarbībā ar Latvijas Nacionālo arhīvu tika pilnveidota Padomes
lietu nomenklatūra, un 2015. gada 29. decembrī Latvijas Nacionālais arhīvs saskaņoja
turpmāko gadu Padomes lietu nomeklatūru.
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:
– 2015. gada 17. martā Padome grozīja nolikumu, izveidojot juridisko ietvaru ekspertu
pieņemšanai pastāvīgā darbā Padomē, un 2015. gada 1. decembrī – izdeva nolikumu jaunā
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redakcijā precizējot Padomes apmaksāto stundu apjomu, ņemot vērā darbu Padomes darba
grupās, un papildinot ar sekretariāta darba organizācijas nosacījumiem.
– 2015. gada 25. februāra Padome pieprasīja apropriācijas pārdali par 18,3 tūkst. euro
Apropriācijas pārdale ļāva pieņemt darbā Padomes makroekonomikas ekspertu no 2015. gada
1. maija līdz 31. decembrim.
– Padome piedalījās stažieru programmas "Darbs valsts pārvaldē" īstenošanā, piesaistot
programmas ietvaros fiskālo risku ekspertu. Atbilstoši Reemigrācijas atbalsta pasākumu plāna
2013. - 2016. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2013. gada 30. jūlija rīkojumu Nr. 356)
3. rīcības virziena "Augsti kvalificēta darbaspēka piesaiste" 3.2. pasākumam, Valsts kanceleja
sadarbībā ar valsts tiešās pārvaldes iestādēm, t.sk. Padomi, piesaistīja augsti kvalificētus
nozares speciālistus, kas absolvējuši ārvalstu augstākās izglītības iestādi. Padome saņēma
apropriācijas palielinājumu par septiņiem mēnešiem – no 2015. gada 1. jūnija līdz 2015. gada
31. decembrim – 13,3 tūkst. euro, faktiski iztērējot 12,3 tūkst. euro. Starpību (985,47 euro)
izraisa Padomes fiskālo risku ekspertam paredzētā atvaļinājuma kompensācija, kuru būtu
jāizmaksā, ja darba līgums ar Padomi netiktu pagarināts. Ņemot vērā, ka darba līgums ar
Padomes fiskālo risku ekspertu tika pagarināts, 2015. gada 23. decembrī Padome atgrieza
Valsts kancelejai transfertu 985,47 euro apmērā.
– 2015. gada budžeta atlīdzības finansējuma plānotais atlikums 2015. gada septembrī deva
iespēju finansēt ceturtā darbinieka pieņemšanu darbā Padomes sekretariātā. 2015. gada
23. novembrī Padomes ekonomists uzsāka darbu, sniedzot atbalstu Padomes sekretāram kā
analītiskos tā administratīvos jautājumos.
Galvenās uzturēšanas izdevumu pozīcijas pārskata periodā:
Noslēgti un līdz pārskata perioda beigām īstenoti seši ekspertu līgumi, kopā veidojot izdevumus
– 7 933,11 euro apmērā:
– 2015. gada 18. jūnijā par eksperta konsultācijām par makroekonomikas rādītāju
prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši FDL 28. pantā noteiktajam ar Artūru Valujevu par
kopējo summu – 3 464,48 euro un 2015. gada 2. decembrī par eksperta konsultācijām par
makroekonomikas rādītāju prognozēšanu un izlaižu starpību novērtēšanu atbilstoši FDL 28.
pantā noteiktajam ar Artūru Valujevu par kopējo summu – 2 008,51 euro. Otrs saistītais
iepirkums tika organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 82.pantā noteiktajam;
– 2015. gada 3. augustā par eksperta pakalpojumiem par preses konferences organizēšanu un
vadīšanu ar SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" par kopējo summu – 907,50 euro;
– 2015. gada 15. oktobrī par Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma tematu komunikācijas
prezentāciju izstrādi ar Māru Šetleri par kopējo summu –1 015,54 euro;
– 2015. gada 9. februārī par Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas iepirkumu
juriskonsulta pakalpojumiem ar Džeinu Gaili par kopējo summu – 176,00 euro un 2015. gada
19. novembrī par Fiskalās disciplīnas padomes iepirkumu komisijas juriskonsulta
pakalpojumiem ar Ilgu Jermacāni par kopējo summu – 361,08 euro.
– atbilstoši 2014. gada 22. oktobrī noslēgtajam Sadarbības līgumam Nr.5-2014 ar Finanšu
ministriju (2.4.1.punkts), Padome tika uzaicināta piedalīties divos Finanšu ministrijas
organizētajos centralizētajos iepirkumos, noslēdzot līgumus –
= 2015.gada 16.janvārī ar SIA "Lattelecom" par balss telefonijas pakalpojumu par kopējo
paredzamo līguma summu 60 mēnešiem par 949,20 euro (bez PVN). Pēc fakta 2015.gadā
samaksāts 2,18 euro;
= 2015.gada 29.jūnijā ar SIA "DPA" par Microsoft (turpmāk –MS) programmatūras licenču
nomu par kopējo paredzamo līguma summu 36 mēnešiem par 3 750,00 euro (bez PVN). Pēc
fakta 2015.gadā samaksāts 907,50 euro.
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Fiskālās disciplīnas padomes locekļi un darbinieki kopumā devās astoņos komandējumos.
Komandējumu kopējie izdevumi veidoja 3 771,12 euro (ieskaitot 3 euro apdrošināšanas
izdevumus par atcelto dalību seminārā 2015. gada 10. februārī ES Fiskālo ekonomistu
seminārs) –
– 2015. gada 22. jūnijā un 2015. gada 9.-10. decembrī ES Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulārā
sanāksme. Kopējie izdevumi 852,29 euro;
– 2015. gada 12.-13. februārī ES fiskālais seminārs. Kopējie izdevumi 670,44 euro;
– 2015. gada 16.-17. aprīlī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas parlamentu
budžeta ierēdņu un neatkarīgo fiskālo iestāžu ikgadējā sanāksme. Kopējie izdevumi 733,02
euro;
– 2015. gada 29. aprīlī Starptautiskā valūtas fonda nosacījumu pamatotas fiskālās politikas
nākotnes apmācības seminārs. Kopējie izdevumi 492,78 euro;
– 2015. gada 9. septembrī ES Neatkarīgo fiskālo iestāžu regulārā neformālā sanāksme. Kopējie
izdevumi 511,63 euro;
– 2015. gada 5.-16. oktobra Apvienotā Vīnes institūta (turpmāk – AVI) Makroekonomikas
diagnostiskas seminārs un 2015. gada 19.-23. oktobra AVI Sabiedrības vadības un strukturālo
reformu seminārs. Kopējie izdevumi 507,96 euro.
Elektroniskajā iepirkumu sistēmā tika veikti un pilnībā izpildīti 26 Fiskālās disciplīnas padomes
tehniskā nodrošinājuma, t.sk. IKT MS Office 365 licenču nomas un konsultāciju, iepirkumi 3
879,40 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 2015.gadā iztērējusi 105 840 euro jeb 98,5% 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;
– 2015. gada 18. jūnijā Padome noslēdza līgumu par eksperta konsultācijām par
makroekonomikas rādītāju prognozēšanas modeļa izstrādi atbilstoši FDL 28. pantā noteiktajam
ar Artūru Valujevu un atkārtotu līgumu – 2015. gada 2. decembrī par eksperta konsultācijām
makroekonomikas rādītāju prognozēšanā un izlaižu starpību novērtēšanā atbilstoši FDL 28.
pantā noteiktajam. Otro (saistīto) iepirkumu Padome organizēja atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 82.pantā noteiktajam. Izstrādātais makroekonomikas rādītāju analīzes modelis būtiski
veicināja makroekonomikas ietvara novērtējuma izstrādes kvalitāti.
– Regulārā fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma ietvaros Padome veica veselības aprūpes
sistēmas un izglītības sistēmas novērtējumu.
– 2015. gada 10. decembrī Padome publicēja novērtējumu par ekonomikas lejupslīdes riskiem
un to, kā jauna krīze ietekmētu Latvijas valsts parādu. Kā galveno secinājumu novērtējumam
var atzīmēt, ka turpinoties praksei sastādīt budžetus ar deficītu pozitīvas izaugsmes periodos,
ekonomiskās lejupslīdes periodā (pieņemot, ka tas ilgst divus gadus) Latvija var atļauties
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nominālā iekšzemes kopprodukta ikgadējo kritumu ne vairāk kā 5,4%, lai nepārsniegtu 60% no
iekšzemes kopprodukta valsts parāda līmeņa kritēriju.
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. 2015. gada 25. septembrī Padome īstenoja šo uzdevumu.
2015. gada 18. decembrī Padome apstiprināja stratēģiju 2016.-2018. gadam un tai pakārtoto
2016. gada darbu plānu.
3. Personāls.
Padomes sekretariāts nodrošina Padomes atbalsta funkcijas:
– Padomes sekretārs atbild par skaitlisko nosacījumu novērtēšanu un ir Padomes kā iestādes
administratīvais vadītājs.
– Padomes makroekonomikas eksperts veic makroekonomikas prognožu izstrādi un valsts
makroekonomikas prognožu un izlaižu starpību novērtēšanu.
– Padomes fiskālo risku eksperts veic fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma novērtēšanu un
ar to saistīto risku izpēti.
– Padomes ekonomists veic Padomes sekretāra asistenta pienākumus, sniedzot atbalstu
Padomes sekretāram kā analītiskos tā administratīvos jautājumos.
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. –
– 2015. gada 16. janvārī Padome aicina apspriest nodokļu politikas stratēģiju ilgtspējīgu valsts
finanšu nodrošināšanai;
– 2015. gada 4. martā Ministrijām jābūt fiskāli atbildīgām, piesakot budžeta pieprasījumus
nākamajiem periodiem;
– 2015. gada 13. aprīlī Fiskālās disciplīnas padomes viedoklis par Latvijas Stabilitātes
programmu 2015.-2018.gadam;
– 2015. gada 8. maijā Valdībai savu prioritāšu īstenošanai jāgatavojas konsolidācijai sastādot
2016.gada budžetu;
– 2015. gada 13. augustā Fiskālās disciplīnas padome izskata makroekonomiskās un fiskālās
attīstības prognozes 2016.-2018. gadiem;
– 2015. gada 25. septembrī Valdības spēja turēties pie fiskālajiem mērķiem ir pasliktinājusies;
– 2015. gada 2. decembrī Fiskālā padome novēro fiskālo risku pieaugumu un prognozē
augstāku budžeta deficīta līmeni 2016. gadā.
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.
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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;
Nepieciešamība noslēgt Sadarbības protokolu ar Finanšu ministriju makroekonomikas
prognožu apstiprināšanai un raitai informācijas apmaiņai un sadarbībai budžeta sagatavošanas
un izskatīšanas procesā.
5.3. Nākamā gada plānotie sadarbības projekti un pētījumi;
Padome paredz arī 2016.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)
2014. gadā
(faktiskā izpilde)

Finansiālie rādītāji

Nr.p.k.

2015. gadā
apstiprināts likumā faktiskā izpilde

1.

Finanšu resursi izdevumu segšanai
(kopā)

95 297

107 420

106 435

1.1.

dotācijas

95 297

94 138

94 138

1.2.

transferti

–

13 282

12 297

1.3.

maksas pakalpojumi un citi pašu
ieņēmumi

–

–

–

1.4.

ārvalstu finanšu palīdzība

–

–

–

1.5.

ziedojumi un dāvinājumi

–

–

–

2.

Izdevumi (kopā)

63 918

107 420

105 840

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

55 050

107 420

105 840

2.1.1.

kārtējie izdevumi

55 050

107 420

105 840

2.1.2.

procentu izdevumi

–

–

–
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2.1.3.

subsīdijas, dotācijas un sociālie
pabalsti

–

–

–

2.1.4.

kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas –
budžetā un starptautiskā sadarbība

–

–

2.1.5.

uzturēšanas izdevumu transferti

–

–

–

2.2.

izdevumi kapitālieguldījumiem

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
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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