Lauksaimniecības datu centrs( LDC) informē
Suņu īpašniekiem:
Turpmāk īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē Lauksaimniecības datu
centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze) līdz suņu 4 mēnešu
vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam. Mikročipa ievadīšana

nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē. Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem
un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir reģistrēts LDC datu bāzē. Suņa reģistrāciju var veikt
autorizējoties portālā Latvija.lv, kā arī Priekules novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centrā Saules ielā 1, Priekulē.
Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms
minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai
nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei
un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Savukārt jaunajam īpašniekam ir jāparūpējas, lai
LDC datu bāzē ir veikta suņa pārreģistrācija.
Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida
dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka pase. Atkāpe saglabāta attiecībā uz tiem suņiem,
kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība. Lai neradītu slogu dzīvnieku īpašniekiem,
suņiem, kuriem jau ir izsniegta vakcinācijas apliecība, tā būs derīga visu mūžu un to
nevajadzēs mainīt, izņemot gadījumus, ja suņa īpašnieks ar suni izceļos ārpus valsts vai, ja
vakcinācijas apliecība ir nozaudēta, vai vakcinācijas apliecībā nav vietas jaunām atzīmēm par
vakcināciju.
Lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem:
2020. gadā Latvijā jāveic lauku saimniecību integrētā statistikas datu apkopošana par
lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas un kūtsmēslu uzglabāšanas veidiem novietnē.
Atgādinām, ka anketas iesniegšana joprojām ir obligāta un lūdzam visus, kuri to vēl nav
izdarījuši, aizpildīt un iesniegt anketu tuvākajā laikā. Plašāka informācija mājaslapā
www.ldc.gov.lv, sadaļā “Novietņu infrastruktūra”. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni
67095069, 67095057, 67027240.
Ja novietnē mainījies lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas veids un/vai kūtsmēslu
uzglabāšanas veids, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ne retāk kā reizi trijos gados par to
informē Datu centru, aizpildot Infrastruktūras anketu.
Pamats: 2019. gada 26. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 134 “Lauksaimniecības un
akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības
dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.
Papildus informējam, ka anketas apkopotā veidā tiks iesniegtas Centrālajai statistikas
pārvaldei informācijas sagatavošanai saskaņā ar regulas Nr. 2018/1091 par lauku
saimniecību integrētu statistiku prasībām. Anketās reģistrētā informācija nebūs publiski
pieejama.

LDC mājas lapas autorizētās sadaļas lietotāji, autentificējoties ar i-banku, var ne tikai
apskatīt sava ganāmpulka datus, bet arī ievadīt ziņas par dzīvniekiem, pasūtīt identifikācijas
līdzekļus, liellopu pases eksportam, apmaksāt rēķinus tiešsaistē u.c. (piekļuve un darbs
Novietnes žurnālā).
Datu ievade ar i-bankas autentifikāciju šobrīd nodrošināta:
 Ganāmpulka īpašniekam – fiziskai personai;
 Ganāmpulka EZIS lietotājam;
 Reģistrētam pārvaldniekam (mantojuma aizgādnim);
 Reģistrētai pilnvarotai personai (izņemot īpašumtiesību maiņu);
 Personām, kuras ir LDC autorizētās sadaļas lietotāji (izmanto paroli), i-bankas
autentifikācija nodrošina līdzšinējā apjoma pieeju datu bāzei – pašvaldību un valsts
iestāžu darbiniekiem, policijas pārstāvjiem, sertificētām personām.

Ja ganāmpulka īpašnieks ir juridiska persona, datu ievades tiesības jāpieprasa līdzšinējā
kārtībā ar iesniegumu: https://www.ldc.gov.lv/ lv/elektroniska_datu_ievade/
par_ezis_iesniegumu/
Video pamācības notikumu ievadei un pasūtījumiem: https://www.ldc.gov.lv/ lv/
elektroniska_datu_ievade/ video_pamacibas/
Jautājumu gadījumā, lūdzu, zvaniet – 67027240, 22019664 vai 22019774.

