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• Dzīvnieku reģistrs 
• Ganāmpulka  reģistrs 

•  Novietnes reģistrs 
• Svaigpiena reģistrs 
• Lopbarības ražotāju reģistrs 



Novietnes reģistrs 



Cūku pārraudzība 



Cūku skaits  
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• sūtot pa pastu  

• sūtot elektroniski  

• nogādājot personīgi  

• izmantojot portāla www.latvija.lv 
pakalpojumu “Iesniegums iestādei” 
 
 

http://www.latvija.lv/


Cūku ikmēneša kustības kopsavilkums 

Audzējamās cūkas 
cūka no 10 nedēļu vecuma līdz 
dzimumgatavības  sasniegšanai 

Jauncūkas 
dzimumgatavību sasniegusi cūku mātīte līdz 
pirmajai atnešanās reizei un dzimumgatavību 
sasniedzis tēviņš līdz pirmajai lecināšanai 





• Novietnes žurnālā 
• Pa tālruni: 67095064 
      26352914 
      28852914  

 

Identifikācijas līdzekļi 

Ir tiešsaisi Ir tiešsaistes maksājuma iespēja 



Veterinārie ierobežojumi 



Nosaukums Tālrunis Adrese 

SIA Baltic Trade 28373234 Jelgavas novads 

SIA Biovast (Reneta) 29337148 

25548017 

Saldus novads 

SIA Grow Energy 

  

29468633 Limbažu novads 





1. Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likums 
        Pieņemts 2018.gada 11.oktobrī (stājās spēkā ar 07.11.2018) 

 
2. MK 566. Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic 
lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, 
olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz 
un anulē sertifikātus un apliecības 
                   Pieņemts2011.gada 11.jūlijā. Grozījumi ar 2017.gada 27.jūliju 

 
3. MK 393. Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un 
novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī  lauksaimniecības dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība  
       Pieņemts 2014.gada 15.jūlijā.  Grozījumi ar 2018.gada 19.jūnijā 

 
 

 
 
 

                    Normatīvie akti 
 
 



  Sertifikāta iegūšana 

 

 
Lai iegūtu sertifikātu: 
l/s dzīvnieku vērtēšanā, pārraudzībā, mākslīgās apsēklošanas   
 veikšanai, pretendents LDC iesniedz: 
 
 1.  Iesniegums  
 l/s dzīvnieku vērtēšanā 
 l/s dzīvnieku pārraudzībā 
 l/s dzīvnieku mākslīgā apsēklošanā 
 l/s dzīvnieku olšūnu un embriju trasnsplantācijā 

 
2. Izglītību apliecinoša dokumenta kopija 
     augstākā izglītība lauksaimniecībā (lopkopības speciālists) 
     augstākā izglītība veterinārmedicīnā (veterinārārsta kvalifikācija) 
     vidējā profesionālā izglītība lauksaimniecībā (lopkopībā vai  
    veterinārijā) 
 
3. Apliecinājumu par praktisko iemaņu apgūšanu 

     

  
  

               
  
   
 
 

 
 

Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, 
pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā 
šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības.  



   Apliecības iegūšana (darbam vienā ganāmpulkā) 

 

     Apmācību apliecinošs dokuments par teorētisko* un 
praktisko apmācību: 
 
16 stundas teorētiskās un 10 stundas praktiskās  - pārraudzībā 
16 stundas teorētiskās un 15 stundas praktiskās  -  MA 

  6 stundas teorētiskās un    2 stundas praktiskās  -  cūku MA 

     *Teorētiskās apmācību kurss nav jāapgūst, ja ir vidējā 

profesionālā izglītība lauksaimniecībā (lopkopībā vai veterinārijā) 
   

KUR VAR APGŪT APMĀCĪBAS 
   

      l/s dzīvnieku pārraudzībā   
 
   mākslīgā apsēklošanā (MA)  
  
      

 
                                                                                               
   
 

 

 

      
 
 

 
 

Izglītības iestādē 
 

Izglītības    iestādē vai 
pie komersanta 

 



  Sertifikātu / Apliecības pagarināšana  
 

L/s dzīvnieku vērtēšanā (tikai sertifikāts) 
 
L/s pārraudzībā  
  
 organizācijas apliecinājums par profesionālo darbību 
 kvalifikācijas pasākumi ne mazāk kā 16 stundu: 
    8 stundas ir teorētiskā apmācība  (no tām 4 stundas pārraudzībā) 
    8 stundas ir praktiskā apmācība 
 
    
L/s dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā 
 
  organizācijas  vai komersanta apliecinājums par  
     profesionālo darbību 
  kvalifikācijas pasākumi ne mazāk kā 16 stundu.  
 
          
 
     

  
  

               
  
   
 
 

 
 



 

 

 

 
• Individuāli apzīmējamo dzīvnieku reģistrs 

 - liellopi  - aitas    - kazas   - zirgi 

• Dzīvnieki ar grupveida reģistrāciju 

     truši, kažokzvēri, mājputni, savvaļas dzīvnieki, akvakultūras  

            2x gadā uz 1.janvāri un uz 1.jūliju. 

•  Medus bites  

    uz 1.maiju un uz 1 novembri 

•  Cūkas (arī mežacūkas) 

               Ikmēneša cūku kustības kopsavilkums 

               Pašpatēriņa kopsavilkums 
 Cūku ienākšana/iziešana jāziņo ar dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju!  

 
 
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un 
novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī  lauksaimniecības dzīvnieku 
apzīmēšanas kārtība 

  
 Ganāmpulka nr.    LV0286542 

                                  (norāda uz īpašnieku- kam dzīvnieki pieder!) 

Novietnes nr.        LV1286542  

  LV1600311 

           (norāda uz dzīvnieku atrašanās vietu- kur dzīvnieki atrodas!) 



 Elektroniski (vienošanās ar LDC) 
 

Notikumu paziņošanas iespējas un veidi  

Papīra formā 

Elektroniskā dokumenta veidā  





LDC lapas karte 



Datu ievade  Novietnes žurnāls 



 

   Klientu reģistrs  Apmācības 
                    
 



 

   Ganāmpulku reģistrs   
 





 
     Novietnes žurnāls (notikumu atlase) 

 



Notikumu anulēšana 

Ikmēneša kopsavilkums 
Patēriņa kopsavilkums 



Novietnes žurnāls ( W dekl. atlase) 



Novietnes žurnāls           Iesniegumi  

Lūdzu anulēt deklarāciju W000004, cūkas netika pārvietotas 



Dzīvnieka pārvietošana (ienākšana, iziešana)  

• Papīra formā (deklarācijas ) 

• Elektroniski ( iesniegums par elektronisko datu ievadi (EZIS)  

 Abas puses 

Dzīvnieku pārdevējs un pircējs  abi ziņo kustību   
elektroniski 

 Ja elektroniski var ievadīt tikai viens īpašnieks 
(obligāti ir jāizdrukā Wdeklarācija vai 
jāapstiprina cūku pārdošana/pirkšana)  

Vadot elektroniski ir jālasa sistēmas paziņojumi 
Nesūtīt papīra deklarāciju un vienlaicīgi ziņot 

elektroniski 
Pārdevējam jāseko, lai ierakstītu pareizu 

saņēmēja ganāmpulku un novietni! 
 
 
 

 



https://twitter.com/ldc_latvija 


