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novērtējums” 

 
Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti latviešu valodā 
(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu)  

 
Pētījuma mērķis ir izstrādāt pētījumu, kurā 
veikta fiskālajai plānošanai izmantoto Finanšu 
ministrijas makroekonomisko un budžeta 
prognožu ex-post analīze.  
Ex-post izvērtējums ir veikts par Finanšu 
ministrijas sagatavotajām 
makroekonomiskajām un budžeta prognozēm, 
izvērtējot to atbilstību faktiskajai izpildei. 
Salīdzināšanai tika izmantotas 
makroekonomiskās un budžeta prognozes, uz 
kuru pamata ir apstiprināta Stabilitātes 
programma (t-1) un ir pieņemts gadskārtējais 
valsts budžeta likums (t-1), un faktiskie 
izpildes rādītāji (t+1). 
Izvērtējums tika veikts par četru gadu laika 
periodu no 2015. – 2018. gadam t.i. par 
prognozēm, uz kuru pamata ir izstrādāts 2015. 
gada valsts budžeta likums, 2016. gada valsts 
budžeta likums, 2017. gada valsts budžeta 
likums un 2018. gada valsts budžeta likums. 
Pētījums ir ierobežots attiecībā uz prognožu un 
faktiskās izpildes atšķirību skaitlisko analīzi. 
Izvērtējuma ietvaros nav paredzēta Finanšu 
ministrijas prognozēšanas metodoloģijas vai 
prognožu izstrādes procesu vērtēšana, jo 
Finanšu ministrija jau praksē nodrošina 
makroekonomisko un budžeta prognožu 
metodoloģisko un procesuālo kļūdu analīzi un 
piemēro attiecīgus risinājumus gadījumos, ja 
tiek konstatētas būtiskas novirzes starp 
prognozētajām vērtībām un faktisko izpildi.  

Pētījuma mērķis, uzdevumi un galvenie 
rezultāti angļu valodā 

(brīvā tekstā, aptuveni 150 vārdu) 
 
The aim of the research is to develop a research 
conducting an ex-post analysis of the 
macroeconomic and budgetary forecasts of the 
Ministry of Finance used for fiscal planning.  
The ex-post assessment wascarried out on the 
macroeconomic and budgetary forecasts 
prepared by the Ministry of Finance, assessing 
their relevance to actual implementation. 
For the purpose of comparison the 
macroeconomic and budgetary forecasts 
(developed for the Stability Programme (t-1) 
and the annual State Budget Law (t-1)) and the 
actual performance indicators (t +1) were used.  
The assessment was carried out for a period of 
four years from 2015 to 2018, i.e. for forecasts, 
which were used to draftthe  State Budget Law 
for 2015, the State Budget Law for 2016, the 
State Budget Law for 2017 and the State 
Budget Law for 2018. 
The research is limited to the statistical 
analysis of the differences between forecasts 
and actual data. The assessment did not foresee 
the assessment of the Ministry of Finance's 
forecasting methodology or forecasting 
processes, since the Ministry of Finance is 
already ensuring an analysis of methodological 
and procedural errors in macroeconomic and 
budgetary forecasts and applies the relevant 
solutions in cases where significant deviations 
between projected values and actual 
performance are detected. 

Galvenās pētījumā aplūkotās tēmas Pētījumā ietvertas šādas sadaļas: 
 pētījumā pielietotās metodoloģijas apraksts 

(t.sk. pētījuma objekts, pētījuma 
ierobežojumi); 

 Finanšu ministrijas izstrādāto 
makroekonomisko prognožu salīdzinājums 
ar rādītāju faktisko izpildi – tiek veikta 
kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, 
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analizējot makroekonomisko rādītāju 
izpildi katram analizējamam  gadam; 

 Finanšu ministrijas sagatavoto 
makroekonomisko prognožu salīdzinājums 
ar citu institūciju (piemēram, Eiropas 
Komisija, Starptautiskais Valūtas fonds, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija, Latvijas Banka) prognozēm; 

 Finanšu ministrijas sagatavoto vispārējās 
valdības fiskālo prognožu salīdzinājums ar 
rādītāju faktisko izpildi – tiek veikta 
kvantitatīvā un kvalitatīvā analīze, 
analizējot vispārējās valdības fiskālo 
rādītāju izpildi katrā  no apskatāmajiem 
gadiem; 

 Finanšu ministrijas sagatavoto vispārējās 
valdības fiskālo prognožu salīdzinājums ar 
citu institūciju (piemēram, Eiropas 
Komisija, Starptautiskais Valūtas fonds, 
Ekonomiskās sadarbības un attīstības 
organizācija, Latvijas Banka) prognozēm; 

 Secinājumi par pētījumā iegūtajiem 
rezultātiem. 

Pētījuma pasūtītājs LR Finanšu ministrija 
Pētījuma īstenotājs SIA “Apogs” 
Pētījuma īstenošanas gads 2019 
Pētījuma finansēšanas summa un 
finansēšanas avots 

3,199.00 EUR bez PVN 
 

Pētījuma klasifikācija* Starptautisks salīdzinošs pētījums  
Politikas joma, nozare** Budžeta un finanšu politika, Finanšu vadība 
Pētījuma ģeogrāfiskais aptvērums 
(visa Latvija vai noteikts reģions/novads) 

ES 

Pētījuma mērķa grupa/-as 
(piemēram, Latvijas iedzīvotāji darbspējas 
vecumā) 

- 

Pētījumā izmantotās metodes pēc 
informācijas ieguves veida: 

 

1) tiesību aktu vai politikas plānošanas 
dokumentu analīze 

Latvijas stabilitātes programma 2014. – 
2017.gadam; 
Latvijas Stabilitātes programma 2015.-
2018.gadam; 
Latvijas Stabilitātes programma 2016.-
2019.gadam; 
Latvijas Stabilitātes programma 2017.-
2020.gadam; 
Likumprojekts «Par valsts budžetu 
2015.gadam»; 
Likumprojekts «Par valsts budžetu 
2016.gadam»; 
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Likumprojekts «Par valsts budžetu 
2017.gadam»; 
Likumprojekts «Par valsts budžetu 
2018.gadam»; 
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna 
projekts 2015.gadam; 
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna 
projekts 2016.gadam; 
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna 
projekts 2017.gadam; 
Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna 
projekts 2018.gadam. 
 

2) statistikas datu analīze CSP Preses relīze (18.04.2019); 
CSP Preses relīze (20.04.2018); 
CSP Preses relīze (20.04.2016); 
CSP Preses relīze (21.04.2017); 
CSP Preses relīze (28.02.2019); 
CSP Preses relīze (28.02.2018); 
CSP Preses relīze (28.02.2017); 
CSP Preses relīze (29.02.2016); 
CSP Preses relīze (23.01.2016); 
CSP Preses relīze (21.02.2017); 
CSP Preses relīze (22.02.2018); 
CSP Preses relīze (22.02.2019); 
CSP Preses relīze (22.01.2016); 
CSP Preses relīze (11.01.2017); 
CSP Preses relīze (10.01.2018); 
CSP Preses relīze (11.01.2019); 
CSP notifikācija; 
Government finance statistics — Summary 
tables DATA 1995-2018; 
Eurostat datu bāze; 
CSP sagatavota informācija pēc pieprasījuma. 

3) esošo pētījumu datu sekundārā analīze Statistical Annex of European Economy 
AUTUMN 2014; 
Statistical Annex of European Economy 
AUTUMN 2015; 
Statistical Annex of European Economy 
AUTUMN 2016; 
Statistical Annex of European Economy 
AUTUMN 2017; 
Statistical Annex of European Economy 
SPRING 2014; 
Statistical Annex of European Economy 
SPRING 2015; 
Statistical Annex of European Economy 
SPRING 2016; 
Statistical Annex of European Economy 
SPRING 2017; 
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Statistical Annex of European Economy 
SPRING 2019; 
European Economic Forecast Autumn 2014; 
European Economic Forecast Autumn 2015; 
European Economic Forecast Spring 2015; 
European Economic Forecast Spring 2016; 
European Economic Forecast Spring 2017; 
World Economic Outlook (2014); 
World Economic Outlook (2015); 
World Economic Outlook October 2016; 
World Economic Outlook October 2017; 
OECD Economic outlook (November 2014); 
OECD Economic outlook (November 2015); 
OECD Economic outlook (November 2016); 
OECD Economic outlook (November 2017); 
Latvijas Bankas Makroekonomisko norišu 
pārskats 2014; 
Latvijas Bankas Makroekonomisko norišu 
pārskats 2015; 
Latvijas Bankas Makroekonomisko norišu 
pārskats 2016; 
Latvijas Bankas Makroekonomisko norišu 
pārskats 2017; 
World Economic Outlook Database, October 
2014; 
World Economic Outlook Database, October 
2015; 
World Economic Outlook Database, October 
2016; 
World Economic Outlook Database, October 
2017. 

4) padziļināto/ekspertu interviju veikšana un 
analīze 

- 

5) fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze - 
6) gadījumu izpēte - 
7) kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu 
analīze 

- 

8) citas metodes (norādīt, kādas) - 
Kvantitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

 

1) aptaujas izlases metode - 
2) aptaujāto/anketēto respondentu/vienību 
skaits 

- 

Kvalitatīvās pētījuma metodes 
(ja attiecināms): 

- 

1) padziļināto/ekspertu interviju skaits (ja 
attiecināms) 

- 

2) fokusa grupu diskusiju skaits (ja 
attiecināms) 

- 

Izmantotās analīzes grupas (griezumi) - 



5 
 

Pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija Latvijas Republikas Finanšu ministrija 
Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919  

Pētījuma autori*** (autortiesību subjekti) Matīss Bičevskis 
 
 

 
 
 
*Pētījuma klasifikācijas grupa atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumu 
Nr.1 "Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus" II nodaļai. 
 
**Politikas joma un nozare atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 
"Ministru kabineta kārtības rullis" 3.pielikumam. 
 
***Atbilstoši pētījuma īstenotāja sniegtajai informācijai. 


