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Cienījamā Mūrnieces kundze,
Par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību
Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 28. panta septīto daļu Fiskālās
disciplīnas padome (turpmāk – Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru
kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu
ievērošanai.
2018. gada 6. decembrī Saeima pieņēma grozījumus1 Likumā par budžetu un finanšu
vadību, tai skaitā atbalstot priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu vienai atsevišķai
nozarei 8 313 222 eiro2. Padomes ieskatā ar šo lēmumu ir pārsniegti likumā par vidēja
termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam noteiktais maksimāli pieļaujamais
valsts budžeta izdevumu kopapjoms 2019. gadam.
Vidēja termiņa budžeta ietvars plāno valsts rīcībā pieejamos budžeta resursus un to
izlietojumu atbilstoši valsts prioritātēm, ņemot vērā prasības nodrošināt stabilu
ekonomikas attīstību un valsts starptautiskās saistības.

Pieejams Saeimas mājaslapā šeit:
http://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/731f525accfec034c225835a00417ff0/$FILE/Lp54_2
s.pdf, skatīts: 06.12.2018.
2
Deputāta V. Dombrovskis (Saskaņa) priekšlikums papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā
redakcijā: "Papildināt pārejas noteikumus ar 81. punktu šādā redakcijā: "81. Apstiprinot valsts darbībai
nepieciešamos valsts budžeta izdevumus, finanšu ministrs 2019. gadā novirza 8 313 222 euro
neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku darba samaksas paaugstinājumam.""
1
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Vēršam uzmanību, ka FDL nosaka ierobežojumus Ministru kabinetam iesniegt Saeimā
likumprojektu vai pieņemt lēmumu, kurš palielina budžeta izdevumus vai samazina
ieņēmumus pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimāli
pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru. Līdzīgi Satversme paredz, ka gadījumos,
ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad
lēmumā jāparedz arī līdzekļi ar kuriem segt šos izdevumus. Padome konstatē, ka
Saeimas lēmums ir pieņemts nenorādot pasākumus, kuri kompesētu papildus
izdevumus valsts budžetā. Saeimas lēmums ir pieņemts neskatot atbilstību Eiropas
Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām dalībvalstīm ievērot valdības
deficīta un parāda limitus. Šīs prasības pastāv neatkarīgi no tā vai ar gadskārtējo valsts
budžetu ir aktualizēts konkrēts maksimālo valsts budžeta izdevumu atsauces līmenis.
Lai novērstu atkāpes no vidēja termiņa budžeta ietvara likuma, saistībām kas izriet no
Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta un nodrošinātu atbildīgu un
piesardzīgu rīcību ar valsts finansēm, Padome aicina pārskatīt iepriekšminēto lēmumu
par papildus finansējuma piešķiršanu un jautājumu risināt likumos noteiktajā kārtībā.
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