Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21
„Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un Projekts šo jomu neskar.
projekta spēkā stāšanās
laiks (500 zīmes bez
atstarpēm)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
1. Dzīvnieku aizsardzības likuma 10. panta 1. un 23. punkts.
2. Padomes 2009.gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2009 par
dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā.
2. Pašreizējā situācija Patlaban spēkā ir Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumi
un problēmas, kuru Nr. 21 „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības
risināšanai tiesību prasības” (turpmāk – noteikumi Nr. 21). Noteikumi nosaka kaušanai
akta
projekts paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības to
izstrādāts, tiesiskā pirmskaušanas turēšanas, apdullināšanas un nogalināšanas laikā ,
regulējuma mērķis kārtību, kādā veicama kaušanas procesā iesaistīto personu apmācība
un būtība
par dzīvnieku labturību kaušanas laikā un izsniedzams, apturams un
anulējams apliecinājums par šo apmācību apguvi (turpmāk –
kvalifikācijas sertifikāts), kas tiek izdots saskaņā ar Padomes 2009.
gada 24. septembra Regulas (EK) Nr. 1099/2009 par dzīvnieku
aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula Nr.1099/2009)
21. panta 1. punktā noteikto.
Savukārt Regulas Nr.1099/2009) 21. panta 4. punkts nosaka, ka
Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – dalībvalstis) savstarpēji
atzīst kvalifikācijas sertifikātus, kas izdoti citā dalībvalstī.
Regulā Nr.1099/2009 nav harmonizēts kvalifikācijas sertifikāta
derīguma termiņš, tāpēc Latvija veica aptauju par kvalifikācijas
sertifikātu derīguma termiņu citās dalībvalstīs un konstatēja, ka citās
dalībvalstīs kvalifikācijas sertifikāti ir beztermiņa.
Pašreiz Latvija ir vienīgā dalībvalsts, kurā kvalifikācijas sertifikāta
derīguma termiņš ir pieci gadi, pēc kuriem kaušanas procesā
iesaistītais personāls ceļ kvalifikāciju, apgūstot aktuālo par kaušanas
metožu pielietošanu un dzīvnieku labturību.
Kvalifikācijas sertifikātu limitēts termiņš rada nevienlīdzību attiecībā
pret kaušanā iesaistīto personālu citās dalībvalstīs, tāpēc ir sagatavots
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta
2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 „Kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”” (turpmāk –
noteikumu projekts), kura 1. punkts paredz atcelt piecu gadu termiņu
kvalifikācijas sertifikātiem un noteikt, ka kvalifikācijas sertifikāti ir
beztermiņa un projekta 2. punkts atceļ prasību kvalifikācijas
sertifikātu atjaunot pēc kvalifikācijas celšanas pasākumiem ik pēc
pieciem gadiem.
Projekta 3. punkts paredz atcelt nacionālo prasību noteikt piecu gadu
kvalifikācijas sertifikāta derīguma termiņu gadījumos, kad tas ir
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iegūts citā dalībvalstī un ir beztermiņa, tādējādi atsakoties no
stingrākām prasībām tajos gadījumos, kad persona ir ieguvusi
beztermiņa kvalifikācijas sertifikātu citā dalībvalstī.
3. Projekta
izstrādē Pārtikas un veterinārais dienests, SIA “Latvijas lauku konsultāciju un
iesaistītās
izglītības centrs”
institūcijas
un
publiskas personas
kapitālsabiedrības
4. Cita informācija
Nav.

1.

2.

3.

4.
5.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības
Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz personām,
mērķgrupas,
kuras kas iesaistītas dzīvnieku kaušanā, – kāvējiem, labturības
tiesiskais regulējums inspektoriem, Pārtikas un veterināro dienestu un SIA “Latvijas
ietekmē vai varētu Lauku konsultāciju un izglītības centrs”. Šobrīd SIA “Latvijas
ietekmēt
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” reģistrā ir iekļauti derīgi
kvalifikācijas sertifikāti 437 kautuvju darbiniekiem un 25
labturības inspektoriem.
Tiesiskā regulējuma Tiesiskais regulējums pilnveidos spēkā esošo sistēmu un
ietekme
uz samazinās nevienlīdzību starp Latvijā apmācītajām, kaušanā
tautsaimniecību
un iesaistītajām personām un citās ES dalībvalstīs apmācītām
administratīvo slogu personām.
Administratīvo
Projekts šo jomu neskar.
izmaksu
monetārs
novērtējums
Atbilstības
izmaksu Projekts šo jomu neskar.
monetārs novērtējums
Cita informācija
Nav.
III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.

V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
1. Saistības pret Eiropas Padomes
2009. gada
24. septembra
Regula
(EK)
Savienību
Nr. 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā.
2. Citas
starptautiskās Projekts šo jomu neskar.
saistības
3. Cita informācija
Nav.
1.tabula
Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
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Attiecīgā ES tiesību akta Padomes 2009. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1099/2009
datums,
numurs
un par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā (turpmāk – Regula
Nr.1099/2009)
nosaukums
A
B
C
D
Attiecīgā ES tiesību akta Projekta vienība, kas Informācija par to, Informācija par to, vai
panta numurs (uzskaitot pārņem vai ievieš vai šīs tabulas šīs tabulas
B ailē
katru tiesību akta vienību – katru šīs tabulas A A ailē minētās ES minētās
projekta
pantu,
daļu,
punktu, ailē
minēto
ES tiesību
akta vienības
paredz
apakšpunktu)
tiesību akta vienību, vienības
tiek stingrākas
prasības
vai tiesību akts, kur pārņemtas
vai nekā šīs tabulas A ailē
attiecīgā ES tiesību ieviestas pilnībā vai minētās ES tiesību
akta
vienība daļēji.
akta vienības.
pārņemta vai ieviesta Ja attiecīgā ES Ja
projekts
satur
tiesību akta vienība stingrākas
prasības
tiek pārņemta vai nekā attiecīgais ES
ieviesta
daļēji, tiesību akts, norāda
sniedz
attiecīgu pamatojumu
un
skaidrojumu, kā arī samērīgumu.
precīzi norāda, kad Norāda
iespējamās
un kādā veidā ES alternatīvas
(t.sk.
tiesību akta vienība alternatīvas,
kas
tiks pārņemta vai neparedz
tiesiskā
ieviesta pilnībā.
regulējuma izstrādi) –
Norāda institūciju, kādos gadījumos būtu
kas ir atbildīga par iespējams izvairīt ies
šo saistību izpildi no stingrāku prasību
pilnībā
noteikšanas,
nekā
paredzēts attiecīgajos
ES tiesību aktos
Regulas Nr. 1099/2009
ES tiesību akta Noteikumu
projekts
Noteikumu projekta
21. pants 1.punkts
vienība tiek ieviesta neparedz stingrākas
1. un 2. punkts
pilnībā.
prasības.
Regulas Nr. 1099/2009
ES tiesību akta Noteikumu
projekts
Noteikumu projekta
21. panta 4.punkts
vienība tiek ieviesta neparedz stingrākas
3. punkts
pilnībā.
prasības.
Kā ir izmantota ES tiesību Projekts šo jomu neskar.
aktā
paredzētā
rīcības
brīvība dalībvalstij pārņemt
vai ieviest noteiktas ES
tiesību akta normas. Kādēļ?
Saistības sniegt paziņojumu Projekts šo jomu neskar.
ES institūcijām un ES
dalībvalstīm
atbilstoši
normatīvajiem aktiem, kas
regulē
informācijas
sniegšanu par tehnisko
noteikumu, valsts atbalsta
piešķiršanas un finanšu
noteikumu (attiecībā uz
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monetāro
projektiem
Cita informācija

politiku)

2.tabula
Ar tiesību akta projektu izpildītās vai uzņemtās saistības, kas izriet no
starptautiskajiem tiesību aktiem vai starptautiskas institūcijas vai organizācijas
dokumentiem.
Pasākumi šo saistību izpildei
Projekts šo jomu neskar.

1.

2.

3.
4.
1.
2.

3.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās
sabiedrības Noteikumu projekts tiks nosūtīts saskaņošanai biedrībai
līdzdalības
un „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un
komunikācijas
aktivitātes „Zemnieku saeimai”.
saistībā ar projektu
Sabiedrība var līdzdarboties un iesūtīt priekšlikumus
vai
iebildumus
par
projektu
tīmekļvietnē
www.zm.gov.lv.
Sabiedrības
līdzdalība Noteikumu projekts tiks publicēts Zemkopības
projekta izstrādē
ministrijas tīmekļvietnes www.zm.gov.lv sadaļā
„Sabiedriskā apspriešana” un Ministru kabineta
tīmekļvietnes sadaļā “Līdzdalība”.
Sabiedrības
līdzdalības Pašreiz nav zināmi.
rezultāti
Cita informācija
Nav.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās Pārtikas un veterinārais dienests, SIA “Latvijas Lauku
institūcijas
konsultāciju un izglītības centrs”.
Projekta izpildes ietekme uz Noteikumu projekta izpildei nav nepieciešams paplašināt
pārvaldes
funkcijām
un Pārtikas un veterinārā dienesta un SIA “Latvijas Lauku
institucionālo struktūru.
konsultāciju
un izglītības centrs” funkcijas un
Jaunu institūciju
izveide, uzdevumus.
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
Cita informācija
Nav.

Zemkopības ministrs

Villa 67027196
liga.villa@zm.gov.lv
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K. Gerhards

