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Pēc pievienotā saraksta
Par politisko partiju aptauju par fiskālās disciplīnas jautājumiem
Labdien!
Fiskālās disciplīnas padome aicina Jūsu partijas pārstāvi uz informatīvu semināru par Padomes
plānoto fiskālās disciplīnas novērtējumu partiju programmās. Informatīvais seminārs notiks
2018. gada 19. aprīlī plkst. 11:00, Smilšu ielā 1, 260. telpā.
Padome vēlētos informēt par iecerēto aptauju un vienlaikus arī plānot turpmākās tikšanās ar
Jūsu partiju pārstāvjiem un iesaistītu tos darbā pie partiju programmu novērtējuma. Vairākās
pasaules valstīs ir izveidojusies prakse šādai sadarbībai, uzlabojot fiskālo pamatojumu valsts
vidēja termiņa attīstības plāniem, kā arī politisko partiju informētību par fiskālās disciplīnas
ietvaru. Padomes izstrādātā aptauja Latvijā noritēs pirmo reizi un palīdzēs vēlētājiem, tostarp
arī žurnālistiem, politologiem u.c. profesionāļiem, novērtēt politisko partiju solījumu finansiālo
pamatotību.
Aptaujas mērķis ir publiski fiksēt partiju plānus un nodomus saistībā ar valsts budžetu,
publicējot tos Padomes mājaslapā.
Padome ir sagatavojusi anketu1, atbilstoši kurai vēlas veikt partiju intervijas, lai noskaidrotu
viņu turpmāko četru gadu plānu fiskālās ietekmes. Padome cer iesaistīt gan pašlaik Saeimā
pārstāvētās politiskās partijas, gan arī tās politiskās partijas, kuras gatavojas gūt pārstāvniecību
Saeimā pēc 2018. gada oktobrī plānotajām vēlēšanām.
Informatīvas tikšanās un intervijas ir ieplānotas 2018. gada pavasarī, lai sabiedrībai būtu iespēja
vasarā un rudenī pirms vēlēšanām papildus vērtēt partiju nodomus.
Lūdzam pieteikt dalību seminārā līdz š.g. 17. aprīlim, rakstot uz info@fdp.gov.lv.
Ar cieņu,
Padomes priekšsēdētājs

J. Platais

Politisko partiju aptaujas materiāli pieejami Padomes mājaslapā šeit: http://fdp.gov.lv/politisko-partiju-aptaujapar-fiskalas-disciplinas-jautajumiem.
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Pievienotais saraksts
Latvijas attīstībai, info@attīstībai.lv
Suverinitāte, azp1@inbox.lv
Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām", info@partijabriviba.lv
Partija "VIENOTĪBA", sekretare@vienotiba.lv
"POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME", info@izaugsme.com
Partija "Vienoti Latvijai", partija@vienotilatvijai.lv
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK",
info@nacionalaapvieniba.lv
8. Latvijas Reģionu Apvienība, birojs@latvijasregionuapvieniba.lv
9. Jaunā konservatīvā partija, kanceleja@konservativie.lv
10. "Latvijas Krievu savienība", pctvl.info@gmail.com
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, sekretare@partijasaskana.lv
12. Zaļo un Zemnieku savienība, zzs_info@inbox.lv
13. No sirds Latvijai, nosirds@kustiba.lv
14. Politiskā partija "KPV LV", kpv@kpv.lv
15. Kustība Par!, mes@kustibapar.lv
16. Politiskā partija PROGRESĪVIE, esam@progresivie.lv
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