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Notikumu reģistrēšana un ziņošana par lauksaimniecības dzīvniekiem
Likumdošana – MK noteikumi Nr. 393
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku
apzīmēšanas kārtība

1. Par individuāli apzīmējamiem dzīvniekiem (liellopi, aitas, kazas, zirgi)
Apzīmēšana
Suga
Liellops
Kaza
Aita
* Zirgs

Apzīmēšanas termiņš
20 dienu laikā pēc dzimšanas
20 dienu laikā pēc dzimšanas
30 dienu laikā pēc dzimšanas
līdz 6 mēnešu vecumam

MK noteikumu Nr. 393 punkts 42 – jaundzimušos teļus, kā arī liellopus, kas ievesti no valsts, kura nav ES
dalībvalsts (ja tos neieved kaušanai), 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas vai liellopa ievietošanas novietnē
apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.
Punkts 56 – ja aitu vai kazu izved uz citu ES dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē ar elektronisko
krotāliju, iestiprinot to kreisajā ausī.
ID līdzekļu (krotāliju) pasūtīšana
Suga
Apzīmēšanas līdzekļu (krotāliju) pasūtīšanas veids
Liellops
Elektroniski, papīra formā, pa tālruni
Kaza
Elektroniski, papīra formā, pa tālruni
Aita
Elektroniski, papīra formā, pa tālruni
*Zirgu apzīmēšana
1. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē,
implantējot transponderu un aizpilda zirga reģistrācijas kartīti;
2. Zirga pasi izsniedz datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas;
3. Ja zirga pase nozaudēta un zirgu iespējams identificēt, datu centrs izsniedz zirga pases
dublikātu pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas, kuram pievienots zirgu
vērtēšanas eksperta vai praktizējoša veterinārārsta atzinums par dzīvnieka identifikāciju
pēc transpondera numura vai pazīmju apraksta;
4. Ja zirga pase nozaudēta vai kumeļš nav apzīmēts līdz sešu mēnešu vecumam un zirgu nav
iespējams identificēt, datu centrs pēc īpašnieka vai turētāja iesnieguma saņemšanas,
kuram pievienota aizpildīta zirga reģistrācijas kartīte, izsniedz identifikācijas dokumentu,
kas aizstāj zirga pasi.
MK noteikumu Nr. 393 punkts 67
Zirgu dzimtas dzīvniekus (savvaļas zirgus), kas tiek turēti likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
II nodaļā noteiktajā teritorijā, identificē tikai tad, ja tos izved no novietnes, kas šajā teritorijā atrodas
atbilstoši regulas Nr. 504/2008 7. panta 1. punkta prasībām. Ja savvaļas zirgi netiek turēti šādās teritorijās,
tie ir apzīmējami atbilstoši regulas nr. 504/2008 prasībām.

Notikumi, ziņošanas veidi un termiņi
Notikums
Atnešanās
Apzīmēšana
Aborts/ nedzīvs pēcnācējs
Lecināšana
Sēklošana
**Dzīvnieku kustība
(pārvietošana no/uz /starp
novietnēm/ganāmpulkiem
Kastrēšana
*Nokauto, nobeigušos, bojā gājušo
un pazudušo dzīvnieku izslēgšana
Neapzīmēto nokauto, nobeigušos,
bojā gājušo un pazudušo dzīvnieku
izslēgšana

Ziņošanas veids
Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski – ievada sēklotāji
Elektroniski
Papīra formā

Notikuma ziņošanas termiņš
7 dienu laikā pēc notikuma

Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski
Papīra formā
Elektroniski
Papīra formā

7 dienu laikā pēc notikuma

7 dienu laikā pēc notikuma
7 dienu laikā pēc notikuma
7 dienu laikā pēc notikuma
7 dienu laikā pēc notikuma
7 dienu laikā pēc notikuma

7 dienu laikā pēc notikuma
7 dienu laikā pēc notikuma

* Ja dzīvnieks atdots uz kautuvi, īpašniekam notikums nav jāziņo.
Ja dzīvnieks atdots nobeigušos dzīvnieku savācējuzņēmumiem, notikums īpašniekam ir jāziņo 7 dienu
laikā

2. Par cūkām
Ziņojuma forma

Ziņošanas veids

Notikuma ziņošanas
termiņš

Ikmēneša cūku kustības
kopsavilkums

Elektroniski

Cūku pašpatēriņa
kopsavilkums

Elektroniski
Papīra formā

iesniedz līdz 10.
datumam par
iepriekšējo mēnesi
mēneša laikā pēc cūku
pirmreizējās
ievietošanas novietnē,
un turpmāk reizi
pusgadā līdz 31.
janvārim un 31. jūlijam

Papīra formā

Piezīmes

Tikai audzēšanai pašu
uzturam.

3. Par bišu saimēm, trušiem, kažokzvēriem, mājputniem, savvaļas dzīvniekiem, akvakultūras
dzīvniekiem
Ziņojuma forma
Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē

Ziņošanas veids

Notikuma ziņošanas termiņš

Elektroniski

2 reizes gadā ar datiem uz 1.
janvāri un 1. jūliju, dati jāpaziņo
attiecīgā mēneša laikā.

Papīra formā

4. Par elektronisko ziņošanu
Jānoslēdz datu ievades līgums, jāpieprasa autorizācijas parole (ja parole datu apskatei jau ir piešķirta, jauna
nav nepieciešama)
Līgumu ganāmpulka īpašnieks vai pilnvarotā persona var noslēgt:
•

ZM KAC (vienotajā klientu apkalpošanas centrā): http://www.ldc.gov.lv/lv/zmportals/ ;

Lauksaimniecības datu centrā (iepriekš piesakoties pa tālr.):
http://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/ ;
Nosūtot ganāmpulka īpašnieka aizpildītu līgumu uz e-pastu ldc@ldc.gov.lv (tikai ar
elektronisko parakstu!),

•

Par līguma noslēgšanu vairāk šeit:
http://www.ldc.gov.lv/lv/elektroniska_datu_ievade/par_liguma_noslegsanu/
Tālr. informācijai: 67095062, 67027240, 22019664
5. Ja informācijas ziņošanai datu bāzei tiek izmantota papīra forma, informāciju var paziņot iesniedzot:
1) Iesniegumu, kurā norādīts informācijas saturs, kas ir jāreģistrē, jāpapildina vai jālabo;
2) veidlapu formas
*Veidlapas izdrukai ir pieejamas LDC mājas lapā sadaļā VEIDLAPAS:
http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/

Informējam, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 126 ”Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība
lauksaimniekiem”, jebkurš lauksaimnieks, kurš iesniedzis pieteikumu LAD uz tiešajiem
maksājumiem, var tikt izraudzīts pārbaudēm uz vietas saimniecībā.
Ar 2015. gadu LDC veiks pārbaudes uz vietas saimniecībās par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas
noteikumu ievērošanu par katru dzīvnieku. Kontroles laikā lauksaimniekam jānodrošina pēc LDC
speciālista pieprasījuma visa nepieciešamā informācija par lauksaimniecības dzīvnieka izcelsmi,
apzīmēšanu, reģistrēšanu, pārvietošanu un citiem notikumiem.
6.

Kontrolēs uz vietas saimniecībā pārbaudīs:
a) Dzīvnieku apzīmēšanas līdzekļus;
b) Pārvietošanas dokumentus;
c) Elektroniski vai papīra formā uzturēto novietnes dzīvnieku reģistru, kurā informāciju par
notikumiem ar dzīvniekiem ieraksta trīs dienu laikā.
Novietnes dzīvnieku reģistru papīra formā var neveidot, ja ganāmpulka īpašnieks ar Datu centru ir
noslēdzis līgumu par datu ievadi un tiek izpildīta MK noteikumu Nr. 393 16. punktā minētās
informācijas reģistrēšana Datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmā.
d) Slaucamām govīm – piena realizācijas un izmantošanas datu uzskaiti.
Atgādinām, ka dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā ierakstīto informāciju
glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas.

7. Mājas (istabas) dzīvnieki Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru

kabineta noteikumi Nr.491:
•

Visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts ir jābūt mikročipētiem
un reģistrētiem datu bāzē

•

Suņi, kas ir mikročipēti pirms 2011.gada 1.jūlija, datubāzē ir jāreģistrē līdz 2016.gada 1.jūlijam

•

Visiem suņiem, kas 6 mēnešu vecumu sasniegs līdz 2016.gada 1.jūlijam ir jābūt mikročipētiem
un reģistrētiem datu bāzē

Pirms mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas dzīvniekam ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu
(mikročipētam). Dzīvnieka apzīmēšanu veic sertificēts veterinārārsts.
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku
1. Reģistrācijas veidlapa Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa
2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai elektroniskā identifikācijas karte).
3. Mājas (istabas) dzīvnieka pase

Informācija par piena kvotām
Piena kvotu sistēmu piemēro līdz 2015.gada 31.martam.
Pēc kvotu sistēmas atcelšanas stāsies spēkā grozījumi MK noteikumiem Nr. 841 „Kārtība, kādā tiek vākta un
apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem” , kuros tiks noteikts,
kā pirmie piena pircēji paziņos datus par iepirkto pienu kā līdz šim katru mēnesi līdz desmitajam datumam.
Ražotāji, kuri pārdos pienu vai piena produktus pa tiešo patērētājam vai piena pircējam kurš reģistrēts kādā
citā ES valstī būs jāiesniedz reizi gadā anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena
produktiem. Pēc kvotu atcelšanas ražotājiem nebūs ierobežojums uz pārdoto piena daudzumu.

