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

Tiesību akts – Ministru kabineta noteikumu projekts

2. Dokumenta
nosaukums

Noteikumi par īpašajām veterinārajām receptēm

3. Politikas joma un
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politikas joma
nozare vai teritorija
4. Dokumenta
mērķgrupas

5. Dokumenta mērķis
un sākotnēji
identificētās
problēmas būtība

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecas uz:
1) Pārtikas un veterināro dienestu;
2) veterinārmedicīniskās prakses iestādēm;
3) praktizējošiem veterinārārstiem, kas iekļauti
pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

veterinārmedicīnis ko

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu un pilnveidotu prasības un
kārtību, kādā izsniedz, uzglabā, uzskaita un iznīcina īpašās veterinārās
receptes veidlapas, prasības un kārtību, kādā izraksta, uzglabā, uzskaita un
iznīcina recepti, kā arī prasības īpašās veterinārās receptes veidlapas formai.
Tāpat tiks nodrošināta precīza un vienota terminoloģijas lietošana atbilstoši
Veterinārmedicīnas likumā lietotajai terminoloģijai.
Ņemot vērā grozījumus Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī
prekursoru likumīgās aprites likumā, kas paredz jaunā redakcijā izteikt
pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikumu izdošanai (likumprojekts Nr.
885/Lp13), ir sagatavots jaunais noteikumu projekts, pārņemot un
pilnveidojot 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.757 „Īpašās veterinārās
receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība” noteiktās prasības un kārtību.

6. Dokumenta
izstrādes laiks un
plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021. gada martā.
Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2021. gada martā.

7. Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8. Sabiedrības
pārstāvju iespējas
līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970
"Sabiedrības
līdzdalības
kārtība
attīstības
plānošanas
procesā"
7.4.1 apakšpunktam sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties tiesību akta
izstrādes procesā, rakstiski sniedzot viedokli par tiesību akta projektu tā
izstrādes stadijā.
Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par projektu pēc tā
izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī Ministru kabineta
tīmekļvietnes sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības līdzdalība”.

9. Pieteikšanās
līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par tiesību akta projektu,
norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un epasta adresi) 14 dienu laikā pēc projekta ievietošanas Zemkopības ministrijas
tīmekļvietnē, t.i. līdz 2021. gada 11. martam.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā
amatpersona

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku
veselības un veterināro zāļu nodaļas vecākā referente Ketija Broka,
tālr.67027363, Ketija.Broka@zm.gov.lv

