From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
izziņas otro daļu

Elīna Briņķe
Wed, 26 May 2021 14:52:07 +0300
vm
Laura Boltāne
Fw: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam

Lūdzu piereģistrēt ZM e-pastu.
paldies!
Ar cieņu Elīna Briņķe
Vecākā eksperte
Politikas koordinācijas nodaļa
Tālrunis: +371 67876171
http://www.vm.gov.lv
Brīvības iela 72 K-1, Rīga, LV-1011, Latvija

From: Agrita Karlapa <Agrita.Karlapa@zm.gov.lv>
Sent: Wednesday, May 26, 2021 2:37 PM
To: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
Cc: Jānis Šnakšis <Janis.Snaksis@zm.gov.lv>; Marts Kreitiņš <Marts.Kreitins@zm.gov.lv>; Inta Krauja
<Inta.Krauja@zm.gov.lv>; Antra Briņķe <Antra.Brinke@zm.gov.lv>; Biruta Ingiļāvičute
<Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv>
Subject: RE: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu
Labdien!
Kā jau 21.maija starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par Sabiedrības veselības pamatnostādņu
projektu 2021.-2027.gadam (turpmāk – pamatnostādņu projekts) minēju, aicinām pamatnostādņu
projekta 1.1.13.punktu izteikt šādā redakcijā: “1.1.13. Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu

ietvarā attiecīgajam periodam samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un
dārzeņiem ieviešanas rezultatīvo rādījumu sasniegšanas gadījumā, pēc 2023. gada 31. decembra
izvērtēt iespēju saglabāt samazinātās PVN likmes 5% apmērā piemērošanu minētajiem pārtikas
produktiem uz neierobežotu laiku, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus Pievienotās
vērtības nodokļa likumā.”
Savukārt attiecībā par izziņas otrās daļas 30.punktā minēto par samazinātās PVN likmes piemērošanas
tvēruma paplašināšanu, aicinām norādīt šādu pamatnostādņu projekta 1.1.14. punkta gala redakciju:
“1.1.14. Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu ietvarā attiecīgajam periodam izvērtēt iespēju

samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem rezultatīvo rādītāju
sasniegšanas gadījumā, ieviest samazināto PVN likmi 5% apmērā arī svaigai gaļai, svaigām zivīm,
olām un piena produktiem, nepieciešamības gadījumā izdarot grozījumus Pievienotās vērtības
nodokļa likumā.”
Norādām, ka pēdējās aptirpinātās valsts nodokļu pamatnostādnes bija termiņam no 2018. līdz
2020.gadam. Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu ietvars šim gadam nav izstrādāts, un nav arī skaidri
zināms, kad būs nākamais periods, kuram tas tiks izstrādātas. Tādēļ aicinām svītrot atsauci uz Valsts
nodokļu politikas pamatnostādņu ietvara izstrādi pamatnostādņu projekta 1.1.13. un 1.1.14 punktā.
Tāpat arī pamatnostādņu projekta 1.1.13. un 1.1.14 punktā aicinām svītrot vārdus “izvērtēt iespēju”.
Informējam, ka izvērtēšanas termiņi jau ir noteikti. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 30.septembra
sēdes protokola Nr.57 28.§ 4.punktam Zemkopības ministrijai ir uzdots līdz 2023.gada 1.augustam
sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par augļkopības un
dārzeņkopības nozares analīzi, kurā sniegts šī protokollēmuma 3.punktā minēto rezultatīvo rādītāju
novērtējums un veikta augļkopības un dārzeņkopības nozaru attīstības analīze. Savukārt atbilstoši Ministru
kabineta 2019.gada 7.maija rīkojuma Nr.210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa
Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” uzdevumam Nr.070 “Izvērtēsim iespējas
samazināt PVN likmi svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem” Zemkopības ministrijai dots
uzdevums līdz 2020.gada 31.jūlijam, pamatojoties uz PVN samazinātās likmes 5 % apmērā ieviešanas
svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem efektivitātes rezultātiem, izvērtēt iespējas ieviest samazināto PVN
likmi svaigai gaļai, svaigām zivīm, olām un piena produktiem, sagatavoti priekšlikumi un MK iesniegts
informatīvais ziņojums. Attiecīgi Zemkopības ministrija minēto uzdevumu ir izpildījusi, iesniedzot MK
attiecīgu informatīvo ziņojumu un aicinot PVN likmi no 21 līdz 5% samazināt svaigas gaļas, svaigu zivju un
piena pamatproduktiem un olām.
Tādēļ aicinām pamatnostādņu projektā konkrēti norādīt, ka pēc atkārtotas samazinātās 5% PVN likmes
svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem efektivitātes izvērtēšanas, kas jāveic līdz 2023.gada 1.augustam,
konstatējot samazinātās PVN likmes 5% apmērā svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem rezultatīvo rādītāju
sasniegšanu, Pievienotās vērtības nodokļa likumā jāizdara grozījumi un samazinātā 5% PVN likme svaigiem,
augļiem, ogām un dārzeņiem jāsaglabā uz neierobežotu laiku, kā arī PVN likme no 21 līdz 5% ir jāsamazina
svaigas gaļas, svaigu zivju un piena produktiem un olām.
Pilnībā piekrītam un atbalstām izziņā pausto Veselības ministrijas viedokli, ka šobrīd noteiktie uzdevumi
neparedz noteiktus pasākumus rezultatīvo rādītāju izpildes gadījumā un, ka šādu uzdevumu iekļaušana
pamatnostādņu projektā vēl vairāk pastiprinās minēto uzdevumu nozīmīgumu.
Ar cieņu,
Agrita Karlapa
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departamenta
Valsts atbalsta plānošanas nodaļas
Vadītāja vietniece
Tālr.: 67027216

From: Antra Briņķe <Antra.Brinke@zm.gov.lv>
Sent: trešdiena, 2021. gada 26. maijs 11:19
To: Elina.Brinke@vm.gov.lv
Cc: Jānis Šnakšis <Janis.Snaksis@zm.gov.lv>; Marts Kreitiņš <Marts.Kreitins@zm.gov.lv>; Agrita Karlapa
<Agrita.Karlapa@zm.gov.lv>; Inta Krauja <Inta.Krauja@zm.gov.lv>
Subject: FW: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu

Labdien!
Izziņas otrās daļas 51. un 54.punktu, aicinām izskatīt tikšanās reizē kopā ar
nesaskaņotiem izziņas pirmās daļas punktiem par zoonozēm un Vienas veselības
principu (izziņas pirmās daļas 18., 19., 22., 23. un 24.punkts).
Gaidīsim uzaicinājumu uz sanāksmi.
Ar cieņu,
Antra Briņķe
LR Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
direktora vietniece
Tālr.: (+371) 29285506
E-pasts: Antra.Brinke@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv
https://twitter.com/Zemkopibas_min
Padomā pirms izdrukā!

From: Elīna Briņķe <Elina.Brinke@vm.gov.lv>
Sent: Tuesday, May 25, 2021 4:55 PM
To: Antra Briņķe <Antra.Brinke@zm.gov.lv>; Agrita Karlapa <Agrita.Karlapa@zm.gov.lv>; Jānis Šnakšis
<Janis.Snaksis@zm.gov.lv>; Inta Krauja <Inta.Krauja@zm.gov.lv>
Cc: Marts Kreitiņš < >; Laura Boltāne <Laura.Boltane@vm.gov.lv>; Sanita Lazdiņa
<Sanita.Lazdina@vm.gov.lv>; Inga Birzniece <Inga.Birzniece@vm.gov.lv>; Jana Feldmane
<Jana.Feldmane@vm.gov.lv>
Subject: Par Sabiedrības veselības pamatnostādņu projekta 2021.-2027.gadam izziņas otro daļu

Labdien!
Pateicamies par Jūsu dalību 21.maija starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par Sabiedrības
veselības pamatnostādņu projektu 2021.-2027.gadam.

Ņemot vērā to, ka sanāksmes laikā paguvām izrunāt tikai izziņas pirmo daļu par nesaskaņotiem
jautājumiem, lūdzu Jūs izskatīt izziņas otro daļu par saskaņotiem jautājumiem (skat.pielikumā) un
informēt Veselības ministriju, vai Jums ir kādi komentāri vai iebildumi par to.
Viedokli lūdzu sūtīt uz e-pastu elina.brinke@vm.gov.lv līdz 27.maijam.
Attiecībā uz nesaskaņotiem izziņas punktiem par zoonozēm Veselības ministrija drīzumā
organizēs atsevišķu tikšanos.

Ar cieņu Elīna Briņķe
Vecākā eksperte
Politikas koordinācijas nodaļa
Tālrunis: +371 67876171
http://www.vm.gov.lv
Brīvības iela 72 K-1, Rīga, LV-1011, Latvija

Šī vēstule ir paredzēta tikai personai vai personu grupai, kurai tā ir adresēta. Šī e-pasta vēstule ir
konfidenciāla, un var saturēt juridiski aizsargātu informāciju. Ja neesat šīs vēstules paredzētais
adresāts, paziņojam, ka vēstuli esat saņēmis kļūdas rezultātā, un pilnīga vai daļēja iepazīšanās ar
tās saturu, vēstules izmantošana vai tālāka izplatīšana jebkādā veidā ir stingri aizliegta. Ja esat
saņēmis šo vēstuli kļūdas dēļ, lūdzu sazinieties ar sūtītāju, nosūtot atbildes e-pasta vēstuli, pēc tam
nekavējoties vēstuli izdzēsiet (ieskaitot visus pielikumus).
This e-mail is intended only for the person or group of people to whom it is addressed. This message
is confidential and may contain legally privileged information. If you are not the intended recipient,
you are hereby notified that you have received this message in error and that reading it, copying it, or
in any way disclosing its content to any other person, is strictly unauthorized. If you have received
this message in error, please inform the sender by replying to this e-mail and then immediately delete
this e-mail (including any attachments).

