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Rīgā

2016.gada 8.jūnijā.

Sanāksmi vada:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J.Platais
Piedalās:
Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis
Fiskālās disciplīnas padomes loceklis (telekonferences režīmā)
Sekretariāts –
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Fiskālās disciplīnas padomes makroekonomikas eksperte
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste
Pieaicinātās personas darba kārtības 2.un 3.punktā:
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta direktore
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas nodaļas vadītājs
Finanšu ministrijas Tautsaimniecības analīzes departamenta Makroekonomikas nodaļas makroekonomikas analītiķis
SIA "Baltic Communication Partners" valdes priekšsēdētāja
Sanāksmi protokolē:
Fiskālās disciplīnas padomes ekonomiste

I.Eriņš
A.Ūbelis
M.Kazāks
M.Hansens
U.Kāsiks
D.Kalsone
E.Veide
E.Lucka

I.Vasaraudze
D.Stikuts
A.Jurkša
V.Savicka

E.Lucka

2016.gada 8.jūnijā 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 2016.gada 6.aprīļa Padomes sēdes protokolu.
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J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
2. Makroekonomikas rādītāju prognožu prezentācija
Ziņo: I.Vasaraudze, D.Stikuts, A.Jurkša
Finanšu ministrija (turpmāk – FM) ziņo par aktuālajām makroekonomikas prognozēm, kas tiks izmantotas par pamatu Latvijas gadskārtējā budžeta 2017.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaram
2017./19.gadam.
Klātesošo diskusija par makroekonomikas prognozēm.
Nolēma:
2.1. Pieņemt zināšanai FM iesniegto informāciju par makroekonomikas rādītāju prognozēm.
2.2. Uzdot sagatavot Padomes makroekonomikas ekspertei E.Veidei kopsavilkuma viedokli par sēdē
diskutēto, t.i. makroekonomikas prognožu apstiprinājumu ar komentāriem.
2.3. Uzdot Padomes sekretariātam līdz 2016.gada 10.jūnijam nosūtīt FM Padomes sākotnējo viedokli
un līdz 2016.gada 17.jūnijam ievērojot noteikto Vienošanās par sadarbību sagatavot FM galējo viedokli par makroekonomikas prognozēm.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
3. Iekšēja diskusija par makroekonomikas radītāju prognozēm
Ziņo: M. Kazāks, M. Hansens, U. Kāsiks, E. Veide
Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas un pārējo klātesošo diskusija par FM atsūtītajām makroekonomikas radītāju prognozēm.
Nolēma:
3.1. Apstiprināt ar komentāriem FM iesniegtās makroekonomikas rādītāju prognozes, kas tiks izmantotas par pamatu Latvijas vidēja termiņa budžeta ietvaram 2017./19.gadam.
3.2. Aicināt Padomes biedrus un sekretariāta darbiniekus sniegt priekšlikumus un komentārus makroekonomikas rādītāju prognožu ziņojumam, iesniegšanai FM līdz 2016.gada 17.jūnijam.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
4. Padomes komunikācijas stratēģija
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Ziņo: V.Savicka
V.Savicka ziņo par Padomes komunikācijas stratēģijas projektu 2017.-2019.gadam.
Klātesošo diskusija par komunikācijas stratēģiju.
Nolēma:
4.1. Pieņemt zināšanai SIA "Baltic Communication Partners" sagatavoto Padomes komunikācijas
stratēģijas projektu 2017.-2019.gadam.
4.2. Lūgt Padomes biedrus līdz 2016.gada 14.jūlijam komentēt sagatavoto Padomes komunikācijas
stratēģiju 2017.-2019.gadam.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
5. Tehniskā nodrošinājuma jautājumi
Ziņo: J.Platais, D.Kalsone
5.1. IT iepirkums.
J.Platais ziņo par IT iepirkuma jautājuma risinājumiem, kas ir diskutēti ar FM vadošajiem ekspertiem,
t.sk. par nepieciešamību atjaunot 2014.gada 22.oktobrī noslēgto Sadarbības līgumu, ar mērķi precīzi
identificēt pakalpojumu apmēru.
Klātesošo diskusija par darba kārtības tēmu.
Nolēma:
5.1.1. Apstiprināt atjaunoto Padomes iepirkumu plānu 2016.gadam.
5.1.2. Uzdot sekretariātam uzsākt Sadarbības līguma atjaunošanu un pēc tam turpināt darbu ar IT
iepirkumu organizāciju.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
5.2. Padomes sēžu kalendārs 2016.gadam (atjaunots).
D.Kalsone ziņo par Padomes priekšsēdētāja priekšlikumu sasaukt sēdi š.g. augustā. J.Platais ierosina
2016.gada 2.septembri, kā iespējamo datumu.
Nolēma:
5.2.1. Apstiprināt nākamo Padomes sēdi 2016.gada 2.septembrī.
5.2.2. Pieņemt zināšanai atjaunoto sēžu kalendāru 2016.gadam.
J.Platais – par;
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I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
5.3. Komandējumu plāns 2016.gadam (atjaunots).
D.Kalsone ziņo par atjaunoto komandējumu plānu 2016.gadam (pielikumā), kas ir papildināts ar aktuālajiem pieredzes apmaiņas un neatkarīgo fiskālo iestāžu sapulcēm un ar to saistītajiem komandējumiem Padomes biedriem un sekretariāta darbiniekiem.
Klātesošo diskusija par atjaunoto komandējumu plānu.
Nolēma:
5.3.1. Pieņemt zināšanai atjaunoto komandējumu plānu 2016.gadam.
J.Platais – par;
I.Eriņš – par;
A.Ūbelis – par;
M.Kazāks – par;
M.Hansens – par;
U.Kāsiks – par.
2016.gada 8.jūnijā sanāksmi slēdz plkst. 17:00.
Padomes priekšsēdētājs

J.Platais

Sēdes sekretāre

E.Lucka

Padomes sekretāres vīza:

D.Kalsone

08.06.2016. 17:27
631
E.Lucka
6708 3653; elina.lucka@fdp.gov.lv

