Pārskats par Korupcijas novēršanas un apkarošanas programmas 2009.-2013.gadam izpildi uz 31.12.2010.

Uzdevums Valsts
programmā
/ZM vai padotības
iestāde

Zemkopības
ministrija

Latvijas
Lauksaimniecības
Universitāte

26. Aktualizēt
iestāžu un
pašvaldību
pretkorupcijas
plānus, t.sk.
papildināt tos ar
jaunajiem
uzdevumiem no šīs
Programmas

51. Elektronisko pakalpojumu
izveide, lai ieviešot attālinātus
klientu apkalpošanas risinājumus,
novērstu tiešu amatpersonas un
klienta saskarsmi.

55. Nodrošināt iedzīvotājiem informācijas
pieejamību un saziņas iespējas ar valsts un
pašvaldības institūcijām, tādējādi preventīvi
samazinot korupcijas riskus

ZM pretkorupcijas
pasākumu
plāns
2010.-2010.gadam
tika aktualizēts un
apstiprināts
2010.gada
4.janvārī.

 Ministrijas mājas lapā ir ievietota
informācija
par
iespējām
sazināties
ar
ministrijas
darbiniekiem elektroniskā veidā –
norādīti e-pasti un kontakttālruņi;
 Mājas lapā jebkuram interesentam
ir iespēja uzdot neskaidros
jautājumus par ZM darbību,
jautājumi tiek nosūtīti tiem ZM
darbiniekiem, kuri ir kompetenti
sniegt atbildes par attiecīgo jomu,
atbildes tiek publicētas mājas lapā
un ir grupētas pa jautājumu un
atbilžu kategorijām

Informācijas un saziņas iespējas tiek
nodrošinātas – pirms normatīvo aktu
apstiprināšanas MK noteikumu projekti tiek
ievietoti ZM mājas lapā – Sabiedrības
viedoklis – Šobrīd apspriežamie normatīvo
aktu projekti, kur ikvienam interesentam ir
iespēja izteikt savu viedokli par konkrēto
dokumentu

Pamatojoties
uz
Elektronisko
dokumentu likumu LLU pieņem
elektroniskos
dokumentus
no
fiziskām un juridiskām personām.
Darbinieki, kuru darba pienākumos
ietilpst darbs ar elektroniskajiem
dokumentiem,
darbā
ievēro
26.05.2008. LLU rektora apstiprinātu
kārtību
Nr.
1
„Elektronisko
dokumentu
izstrādāšanas,
noformēšanas, glabāšanas un aprites
kārtība”.

LLU portālā pieejama informācija par
sniegtajiem pakalpojumiem:
 Piedāvātajām studijām (Sadaļā „Nāc
studēt”);
 Mūžizglītības
kursiem
(Sadaļā
„Mūžizglītība”);
 Zinātnieku
piedāvātajiem
pakalpojumiem (Sadaļā „Zinātne”);
 Laboratoriju pakalpojumiem (Sadaļā
„Zinātne”).
Portālā pieejami plaši arī dokumentu
paraugi, veidlapas, sadaļā „Par LLU” kā arī
sadaļā „Darbiniekiem”.
Tāpat ir pieejama informācija par
amatpersonu
(darbinieku)
atlīdzības
noteikšanas kritēriji un darba samaksas

Izstrādāts,
apstiprināts
pretkorupcijas
pasākumu
plāns
(iekšējais
normatīvais akts).
Aktualizēts plāns
atbilstoši
grozījumiem valsts
programmā

57. Atklātuma par iestādes administratīvo procesu
nodrošināšana un apmeklētāju informēšana par
iestādes darbu, nodrošinot, ka iestāžu mājas lapās
atrodama MK noteiktā informācija t.sk. par tās
sniedzamajiem pakalpojumiem, iesniedzamo
dokumentu paraugiem, lēmumu pārsūdzēšanas
kārtību un pārkāpumu konstatēšanas kārtību,
esošajām darba grupām un to kontaktpersonām,
u.c.
ZM mājas lapā ir pieejama informācija par:

organizētajām darba grupām/komitejām, to
darba kārtību un tajās pieņemtajiem
lēmumiem;

ekspertu darba grupām – kur ir iespēja
ikvienam paust savu viedokli, nosūtot to uz
norādīto e-pasta adresi;

darba nedēļā ieplānotajiem pasākumiem –
iespēja apskatīt kalendāru un iepazīties ar
detalizētāku pasākumu aprakstu;

ministrijas budžeta izlietojumu un dalību
starptautiskajos projektos;

publiskajiem iepirkumiem.
LLU portālā sadaļā „Par LLU” pieejama plaša
informācija par universitāti:
 LLU pamatdokumenti (LLU Satversme, LLU
darbības stratēģija, Publiskais pārskats par
pēdējiem četriem gadiem u.c.)
 Dažādi LLU nolikumi;
 Senāta lēmumi;
 Konventa lēmumi;
 Vispārēja informācija ar universitāti.
Universitātes portālā www.llu.lv publicēti visu
augstskolas struktūrvienību vadītāju vārdi, uzvārdi
un kontakttālruņi. Šī informācija pieejama vairākās
sadaļās mājas lapā:
 Pirmās lapas kājenē/info lauks;
 „Par LLU”; „Darbinieki”.
Portālā zem katra raksta pieejama funkcija „Ziņa
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apmēri sadalījumā pa amatu grupām.

Pārtikas un
veterinārais
dienests

2010.gada
21.janvāri
PVD
ģenerāldirektors
apstiprināja PVD
Pretkorupcijas
pasākumu
plāna
2009.-2013.gadam
aktualizēto versiju.
Nākošā
PVD
Pretkorupcijas
pasākumu
plāna
aktualizācija
plānota 2011.gada
janvārī.

Valsts meža
dienests

Iestādes
pretkorupcijas
pasākumu
plāns
iepriekš aktualizēts
21.01.2010. Šobrīd
tiek
gatavotas

Saskaņā ar Ministru kabineta
2008.gada
14.oktobra
sēdes
protokolu Nr. 74 1, PVD 22.12.2009.
ir
noslēdzis
POS
termināļu
patapinājuma un maksājuma karšu
pieņemšanas līgumu , kā rezultātā
tiek nodrošināta iespēja izmantot
maksājumu kartes, lai iekasētu valsts
budžeta
maksājumus
(izņemot
nodokļus) un maksu par budžeta
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
tādējādi nošķirot amatpersonu tiešu
saskari
ar
skaidras
naudas
darījumiem. Ar PVD 2010.gada
05.augusta rīkojumu Nr.359 „Par pos
termināļu izmantošanu skaidras
naudas
iekasēšanai”
noteikts
aizliegums
norēķinu
sistēmā
izmantot skaidru naudu.
Ar 2011.gada 15.martu PVD tiks
pilnībā
ieviesta
centralizēto
iepirkumu
sistēmas
(EIS)
izmantošana. Jāatzīmē, ka uzdevums
ieviest elektroniskos pakalpojumus,
lai novērstu tiešu amatpersonas un
klientu saskarsmi, ir jādefinē kā
pastāvīgi pildāms uzdevums.
Nodrošināta e-pastu saņemšana, to
izskatīšana un atbilžu sniegšana uz
tiem. Iestādes mājas lapā ievietota
informācija par iespējām sazināties
elektroniskā veidā (norādīti e-pasti,
sniegta informācija par dokumentu

Ieviests konsultāciju un informācijas
sniegšanas mehānisms: PVD mājas lapa,
bezmaksas bukleti, skaidras norādes par
attiecīgo
speciālistu
kontakttālruņu
numuriem, pieņemšanas laikiem. PVD ir
noteikta vienota kārtība PVD mājas lapas
uzturēšanai un mājas lapā iekļautās
informācijas aktualizēšanai.

Nepieciešamā informācija pieejama iestādes
mājas lapā. Pa telefonu tiek sniegta
informācija visiem interesentiem. Iestādē
darbojas
īpaši
izveidota
klientu
apkalpošanas daļa.

redaktoram”, kas ļauj automātiski izveido e-pastu
jebkuram interesentam, ja rodas jautājumi vai
nepieciešama papildus informācija. Ziņa/e-pasts
tiek aizsūtīts raksta autoram/ievietotājam, tādejādi
nodrošinot tiešo komunikāciju.
Katru gadu par universitāti tiek sagatavoti bukleti
latviešu un angļu valodās. Tāpat pieejami bukleti
par universitātes deviņām fakultātēm. Tie
brīvpieejā atrodas universitātes galvenajā ēkas
foajē – bez maksas.

Sagatavoti bezmaksas informatīvie materiāli,
nodrošināta indivīda iespēja iepazīties ar tiem.
Darbojas PVD mājas lapa. PVD ir noteikta vienota
kārtība Informācijas sniegšanai masu informācijas
līdzekļiem.

Iestādes mājas lapā pieejama minētā informācija.
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jaunas izmaiņas.

Valsts augu
aizsardzības
dienests

V/A
Lauksaimniecības
datu centrs

APP "Valsts
Stendes
graudaugu
selekcijas
institūts"

Aktualizēti iestādes
pretkorupcijas
plāni.
Pretkorupcijas
plāns apstiprināts
ar Valsts augu
aizsardzības
dienesta
18.06.2010.
Rīkojumu
Nr.78
„Par pretkorupcijas
plāna
apstiprināšanu”
Sagatavots
rīkojums
par
atbildīgo personu
noteikšanu
pretkorupcijas
pasākumu
realizēšanai valsts
programmas
izpildei, aģentūras
pretkorupcijas
plāna izpildei un
plāna
izpildes
uzraudzībai
Institūta
organizatoriskajā
pretkorupcijas
pasākumu
plānā
iekļauti uz ZM
padotības iestādēm
attiecināmie
uzdevumi
no
Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas
programmas 2009.2013.gadam.

nosūtīšanu ar elektronisko parakstu).

Nodrošināts,
ka
pieteikumu
fitosanitāro sertifikātu saņemšanai
klients var iesniegt elektroniski.

Dienesta mājas lapās ir pieejama un tiek
regulāri
atjaunota
informācija
par
līdzdalības
iespējām,
aktuālajiem
jautājumiem, dažādām saziņas iespējām.

Nodefinēti elektroniskie pakalpojumi
portālā Latvija.lv
Nodrošināta
iespēja
klientu
apkalpošanu
veikt
izmantojot
elektroniskos
saziņas
līdzekļus
epastu,
telefonu,
īsziņas,
elektroniskās ievades formas un
elektronisko datu apmaiņu caur
interneta aplikācijām

Nodrošināta iespēja iesniegt dokumentus
elektroniskā veidā, klientu apkalpošanas
centros, kā arī nosūtīt dokumentus pa pastu,
nodrošināta iespēja iepazīties ar visām
izmaiņām un jaunumiem, izmantojot mājas
lapu, publikācijas reģionālajos preses
izdevumos, semināros, apmācību kursos.

Institūts pakalpojumus klientiem
nesniedz,
un
elektronisko
pakalpojumu
izveide
nav
nepieciešana.

Institūta mājas lapā visiem sabiedrības
locekļiem
iespējams
saņemt
sev
interesējošu informāciju par institūtu, tā
darbības
sfērām,
iepirkumiem
un
sabiedrības iespējām un vadošo darbinieku
kontaktinformāciju (telefona numuriem un
e-pastu adresēm).

Dienesta mājas lapā ir pieejama informācija par
dienesta sniedzamajiem jautājumiem (iesniedzamo
dokumentu paraugi, lēmumu pārsūdzēšanas
kārtība u.c.)

Mājas lapā ir izvietota visa informācija par
iestādes darbību, gada pārskati, finansējuma
apjomi un tā izlietojums, darbinieku atalgojumi,
iepirkumi, klientu sadaļā visa informācija par
veidlapām, to paraugi, pakalpojumu izcenojumi,
likumdošanas akti, jaunumi, izmaiņas.

Institūta mājas lapā pieejama informācija par tā
funkcijām, galvenajiem darbības uzdevumiem,
pārvaldu un struktūru, kā arī darba grupām.
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APP Latvijas
Valsts
augļkopības
institūts

Aktualizēts
pretkorupcijas
pasākumu
plāns
(iekšējais
normatīvais akts).

V/A Valsts
Tehniskās
uzraudzības
aģentūra

Pretkorupcijas
pasākumu
plāns
2011.gadam
aktualizēts
30.12.2010.
saskaņā
ar
rīkojumu
Nr.109/95, papildinot ar
Programmas
jaunajiem
uzdevumiem

Pārtikas drošības,
dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais
institūts „BIOR”

Arvien plašāka informācija par LVAI
pieejamiem pakalpojumiem un to
izmantošanas iespējām regulāri tiek
ievietota un ir publiski pieejama
institūta mājas lapā: www.lvai.lv
Kopš uzsākts īstenot INTERREG
projekts
„Tehnoloģiju
pārneses
centra izveide”, komercaudzētājiem
radīta iespēja uzdot jautājumus un
saņemt atbildes internetā.

Institūta mājas lapā www.lvai.lv ir pieejama
un regulāri tiek atjaunota informācija par
Institūta darbiniekiem, t.sk. kontakti, kas
nodrošina līdzdalības iespējas jebkuram
ieinteresētajam.

Elektronisko pakalpojumu izveide
uzsākta no 2010.gada 16.augusta
projekta „Zemkopības ministrijas un
tās padotībā esošo iestāžu uz klientu
orientētas pakalpojumu sistēmas un
vienotas informatīvās telpas izveide”
ietvaros. VTUA nodrošinās divu
pakalpojumu pilnīgu elektronisko
versiju un viena pakalpojuma daļēju
elektronisko versiju.

Informācijas pieejamība iedzīvotājiem par
VTUA darbību tiek nodrošināta 26 birojos
visā Latvijas teritorijā, aktuālā un
informatīvā informācija par VTUA tiek
nodrošināta mājas lapā, publikācijas
vietējos laikrakstos, informatīvie bukleti
pieejami 26 birojos un vietējās pašvaldībās.

Izveidota
jauna
mājas
lapa,
nodrošinot publiskās informācijas
pieejamību par institūta sniegto
pakalpojumu izmantošanas iespējām,
izmaksām, kvalitāti un izpildes
termiņiem.

Izveidota vienas pieturas aģentūra ar
administratora amata vienību.
Pēc darba laika beigām, brīvdienās un
svētku dienās darbojas informatīvais
tālrunis.

Informācija par LVAI pieejamiem pakalpojumiem
un darba laiku atrodama institūta mājas lapā :
www.lvai.lv

VTUA mājas lapā atrodama MK noteiktā
informācija, kas regulāri tiek aktualizēta
iepriekšējās
izmaiņu
gadījumā.
Lēmumu
pārsūdzēšanas kārtība pieejama 26 birojos pie
ziņojumu dēļa, nodrošinot iespēju ar tās saturu
iepazīties ikvienam VTUA Tehniskās uzraudzības
biroju apmeklētājam.
VTUA mājas lapā ievietota klientu aptaujas
anketa, kurā jebkurš klients anonīmi var paust savu
viedokli par VTUA darbību. Klientiem pieejams
arī uzticības tālrunis, ar kura starpniecību klients
var paust savu viedokli par VTUA .
1. Regulāra mājas lapā ievietotās informācijas
aktualizēšana, informācijas ievietošana par
plānotajiem iepirkumiem, vakancēm un citām
aktualitātēm.
2. Publiskā pārskata atspoguļošana mājas lapā.
3. Darbinieku
iekšējās
komunikācijas
nodrošināšana internetā par aktualitātēm
administrācijas, personāla vadības, apmācību,
darba aizsardzības, sabiedrisko attiecību un
citos jautājumos.
4. Institūta struktūrvienību daba plānošanas
atspoguļojums intranetā.
5. Aktualizēta kārtība par normatīvo dokumentu,
vēstuļu un to atbilžu projekta sagatavošanas
vīzēšanu, termiņu izpildes uzraudzību un
dokumenta kustības izsekojamību.
6. Izstrādāta kārtība iepirkumu procedūru
nolikumu, specifikāciju, pieteikumu un līgumu
aizpildīšanai un izsūtīšanai elektroniski.
7. Aktualizēta institūta iekšējā kvalitātes audita
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V/A Valsts
Priekuļu laukaugu
selekcijas institūts

V/A Latvijas
valsts agrārās
ekonomikas
institūts

Institūta
organizatoriskajā
pretkorupcijas
pasākumu
plānā
iekļauti un katru
gadu
tiek
aktualizēti
un
papildināti uz ZM
padotības iestādēm
attiecināmie
uzdevumi
no
Korupcijas
novēršanas
un
apkarošanas
programmas 2009.
– 2013. gadam
LVAEI
tika
izvērtēti korupcijas
riski
un
tika
secināts,
ka
korupcijas riski nav
palielinājušies, jo
nav
mainītas
LVAEI funkcijas ,
līdz ar to LVAEI
pieturās pie 2010.
gada 29. janvāra
Pretkorupcijas
pasākuma
plāna
ievērošanas
un
uzlabošanas.

Institūts pakalpojumus klientiem
nesniedz,
un
elektronisko
pakalpojumu
izveide
nav
nepieciešama

LVAEI atsevišķām amatpersonām ir
piešķirts elektroniskais paraksts līdz
ar to no LVAEI puses ir izdarīts
maksimāli iespējamais, lai ieviestu
pilnīgu Elektronisko pakalpojumu,
lai pilnībā nodrošinātu elektronisko
pakalpojuma
sniegšanu,
nepieciešams klientiem nodrošināt
elektronisko parakstu.

Institūta
mājas
lapā
http://www.priekuliselekcija.lv/
visiem
sabiedrības locekļiem iespējams saņemt sev
interesējošu informāciju par institūtu, tā
darbības
sfērām,
iepirkumiem
un
sadarbības iespējām un vadošo darbinieku
kontaktinformāciju (telefona numuriem un
e-pastu adresēm). Informācijas apmaiņa ar
iedzīvotājiem notiek ar e-pasta starpniecību

LVAEI mājas lapā un LVAEI uzturētajos
domēnos ir pieejama un regulāri tiek
atjaunota informācija par iestādes darbību.
Kā arī publicēts visu darbinieku saraksts ar
kontaktālruņiem un e-pasta adresēm.

darbības efektivitāte un nosprausti auditēšanas
plāni.
Izstrādāts klientu ikgadējās aptaujas nolikums par
institūta sniegto pakalpojumu pieejamību, apjomu,
kvalitāti un cenu.
Institūta mājas lapas pieejama informācija par tā
funkcijām, galvenajiem, darbības uzdevumiem,
pārvaldi un struktūru, kā arī darba grupām,
informācija
par
amatpersonām
izmaksāto
atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 92.panta otro daļu.
Institūts nesniedz pakalpojumus, nepieņem
lēmumus, līdz ar to iesniedzamo dokumentu
paraugus, lēmumu pārsūdzēšanas kārtību institūta
mājas lapā ievietot nav nepieciešams

LVAEI mājas lapā un uzturētajos domēnos ir
pieejami pēdējo trīs gadu publiskie pārskati, tiek
publicēta
informācija
par
aktuālajiem
publiskajiem iepirkumiem, kā arī atbilstoši Valsts
un pašvaldību institūciju un darbinieku atlīdzības
likumam, publicēta iekšējās darba samaksas
kārtība, darbinieku sadalījums pa amatu saimēm
un amatpersonām iepriekšējā mēnesī izmaksātais
atalgojums, kā arī pieejama aktuālā informācija
par Atbalstu eksporta veicināšanai. Pieejamā
informācija tiek papildināta un atjaunota.

Lauku atbalsta dienests
26.
Aktualizēt
iestāžu
un
pašvaldību
pretkorupcijas
plānus,
t.sk.

51. Elektronisko pakalpojumu izveide, lai ieviešot attālinātus klientu apkalpošanas
risinājumus, novērstu tiešu amatpersonas un klienta saskarsmi.

55.
Nodrošināt
iedzīvotājiem
informācijas pieejamību un saziņas
iespējas ar valsts un pašvaldības
institūcijām, tādējādi preventīvi
samazinot korupcijas riskus

57. Atklātuma par iestādes
administratīvo
procesu
nodrošināšana un apmeklētāju
informēšana par iestādes darbu,
nodrošinot, ka iestāžu mājas lapās
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papildināt tos ar
jaunajiem
uzdevumiem no šīs
Programmas

atrodama MK noteiktā informācija
t.sk. par tās sniedzamajiem
pakalpojumiem,
iesniedzamo
dokumentu paraugiem, lēmumu
pārsūdzēšanas
kārtību
un
pārkāpumu konstatēšanas kārtību,
esošajām darba grupām un to
kontaktpersonām, u.c.
LAD ir nodrošināta iespēja saņemt informāciju – pa pastu, faksu, ar e-pasta
starpniecību. Dokumentus (iesniegumus ES un valsts atbalsta saņemšanai un citus
iesniegumus) klients var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar elektronisko parakstu.
2010.gadā, izmantojot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (turpmāk EPS), var
pieteikties uz šādiem atbalsta veidiem:

22.01.2010. LAD
Rīkojums nr. 9
„Par Pretkorupcijas
pasākumu
plānu
2009.
–
2013.gadam”.

1. Vienotais platības maksājums;
2. Atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par laukaugu platībām;
3. Atdalītie PVTM par lopbarības platībām;
4. Atdalītie PVTM par platībām;
5. Atdalītie PVTM par pienu;
6. Atdalītie PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
7. Atdalītie PVTM īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem;
8. Īpašais atbalsts par pienu;
9. Atsevišķais maksājums par cukuru;
10. Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām;
11. Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas
nav kalnu teritorijas (MLA);
12. NATURA 2000 maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu 2000/60/EK (NATURA 2000);
13. Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība;
14. Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos;
15. Buferjoslu ierīkošana;
16. Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana;
17. Rugāju lauks ziemas periodā;
18. NATURA 2000 maksājumi (meža īpašniekiem);
19. Dīzeļdegviela, kam piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums.
Papildus iepriekšminētajam EPS lietotāji var izmantot citas iespējas, ko sniedz EPS,
t.i., ne tikai Platību maksājumu iesnieguma un tā pielikumu iesniegšanu elektroniski,
bet arī:
 sekot līdzi iesnieguma administrēšanas procesam un izmaiņām iesnieguma datos;
 pārbaudīt savu datu aktualitāti;
 kopēt iepriekšējā gada iesniegumu ar visiem datiem;
 izlasīt un saglabāt no LAD saņemtās un uz LAD sūtītās vēstules;
 redzēt pārskaitītās atbalsta summas un datumus, kad attiecīgā naudas summa ir

2010. gadā, esošo resursu ietvaros,
izveidota Klientu apkalpošanas daļa,
kas konsultē klientus par Dienesta
kompetencē
esošiem
atbalsta
saņemšanas nosacījumiem (klātiene,
telefoniski, pa pastu, internetā),
nodrošina
„Karstā
tālruņa”
apkalpošanu un atbilžu sniegšanu,
interneta mājas lapas uzturēšanu un
sistemātisku pilnveidošanu, klientu
iesniegumu pieņemšanu, kā arī
koordinē klientu pieņemšanu pie
Dienesta amatpersonām.
Sabiedrība var iesaistīties izsakot
savu viedokli gan mājas lapā, gan
zvanot uz “Karsto telefonu” (norādīts
LAD informatīvajos izdevumos), kā
arī piesakoties uz pieņemšanu pie
vadības
(iepriekš
saskaņojot
pieņemšanas laiku). Tādejādi tiek
noskaidrots klientu viedoklis un
apmierinātība ar LAD darbu.
Reizi mēnesī tiek rīkotas LAD
vadības tikšanās ar lauksaimnieku
organizāciju pārstāvjiem.

2010.gadā tika sagatavota jauna
LAD mājas lapa www.lad.gov.lv,
kur ir atrodama informācija par
izsludinātajām
pieteikšanās
kārtām,
pieteikšanās
nosacījumiem,
par
atbalsta
saņēmējiem,
sniegtajiem
pakalpojumiem,
iesniedzamo
dokumentu paraugiem, lēmumu
pārsūdzēšanas
kārtību,
kontaktpersonām u.c.
2010. gadā mājas lapu apmeklējuši
1 135 387 apmeklētāji,
jaunumiem e-pastā pieteikušies ~ 1
350 cilvēki, kuri reizi nedēļā
saņem jaunumus par LAD
administrēto
pasākumu
aktualitātēm.

6

apstiprināta izmaksai;
 izdrukāt un saglabāt iesnieguma un karšu kopijas;
 u.c. iespējas.
Dīzeļdegviela, kam piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums:
 ieviesta pieteikšanās un darījumu vēstures apskate lauksaimniekiem;
 ieviesta pieteikšanās un darījumu vēstures apskate dīzeļdegvielas tirgotājiem;
 ieviesta darījumu skatīšanās Valsts ieņēmumu dienestam.
Pieteikšanās uz jauniem atbalsta veidiem:
 Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām;
 Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par lopbarības platībām;
 Īpašais atbalsts par pienu.
Projektveidīgie pasākumi - sākot ar 2010.gada 6.decembri atbalsta pretendenti
skatīšanās režīmā var apskatīt informāciju par saviem projektu iesniegumiem,
atskaišu un dokumentu iesniegšanas termiņiem, uzņemtajām saistībām ELFLA (18
pasākumi), EZF (14 pasākumi) un ELGF (2 pasākumi) fondos
Jaunumi Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
Iespēja salīdzināt iesnieguma datu kopsummas ar iepriekšējo gadu (vai ielikti tie
paši ķeksīši pie atbalsta veidiem; vai tāds pats lauku skaits un platība).
Brīdinājumi par datu atšķirībām attiecībā pret iepriekšējo gadu (vai nav aizmirsts
ielikt kāds ķeksis pie atbalsta veida, kas bija iepriekšējā gadā)
Bloka precizēšanas iespējas.
EPS reklamēšana un apmācības
3 EPS reklāmas klipi
EPS apmācību semināri – RLP organizēja vairāk kā 30 apmācību kursus gan
konsultantiem, gan pretendentiem par EPS lietošanu. Apmācības notika gan
pārvalžu telpās gan arī tika organizētas dažādos novados
Projektveidīgo pasākumu pieteikumu apskatīšanas un atskaišu iesniegšanas
funkcijas izveide.

Sagatavoja:
ZM Iekšējā audita nodaļas vadītāja vietniece
Agnese Burgmane, 67027310
Agnese.Burgmane@zm.gov.lv
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