1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970
Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību
akta izstrādes procesā
1. Dokumenta veids
2. Dokumenta
nosaukums

Tiesību akts- Ministru kabineta noteikumu projekts.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra
noteikumos Nr. 21 “Kaušanai paredzēto
lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības”.
joma un Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
3. Politikas
nozare vai teritorija
politikas joma
4. Dokumenta
Kaušanas procesā iesaistītās personas (kāvēji, kautuvju
mērķgrupas
labturības inspektori).
5. Dokumenta mērķis un Padomes 2009. gada 24. septembra Regulas (EK) Nr.
sākotnēji identificētās 1099/2009 par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā
problēmas būtība
(turpmāk – Regula Nr.1099/2009) 21. panta 4. punkts
nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk –
dalībvalstis) savstarpēji atzīst kaušanā iesaistīto personu
kvalifikācijas sertifikātus, kas izdoti citā dalībvalst ī.
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 dalībvalst īs
kvalifikācijas sertifikāti ir beztermiņa. Pašreiz Latvijā
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, kura
paredz atcelt piecu gadu termiņu kvalifikācijas
sertifikātiem un noteikt, ka kvalifikācijas sertifikāti ir
beztermiņa, kā arī, atceļ prasību kvalifikācijas sertifikātu
atjaunot pēc kvalifikācijas celšanas pasākumiem ik pēc
pieciem gadiem. Projekts paredz atcelt nacionālo prasību
noteikt piecu gadu kvalifikācijas sertifikāta derīguma
termiņu gadījumos, kad tas ir iegūts citā dalībvalstī un ir
beztermiņa, tādējādi atsakoties no stingrākām prasībām
tajos gadījumos, kad persona ir ieguvusi beztermiņa
kvalifikācijas sertifikātu citā dalībvalstī.
6. Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā
virzība

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020. gada 9.janvārī.

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija.
7. Dokumenti
8. Sabiedrības pārstāvju Iesaistoties publiskajā apspriešanā vai rakstiski sniedzot
iespējas līdzdarboties viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes
stadijā.
Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par
9. Pieteikšanās
līdzdalībai
tiesību akta projektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) 14
dienu laikā pēc projekta ievietošanas Zemkopības
ministrijas tīmekļvietnē.
Nav.
10. Cita informācija
11. Atbildīgā
amatpersona

Līga Villa, Veterinārā un pārtikas departamenta
Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļas
vecākā
referente.
Tālr.:
67027196,
Epasts: Liga.Villa@zm.gov.lv

