
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. 

Anketa jāiesniedz OBLIGĀTI. Aizpildīšanas termiņš pagarināts līdz 01.03.2020. Plašāka 

informācija mājaslapā www.ldc.gov.lv, sadaļā “Novietņu infrastruktūra”. Neskaidrību 

gadījumā zvanīt pa tālruni 67095069, 67095057, 67027240. 

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. 

 

No 7. februāra noteiktas papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, lai 

mazinātu putnu gripas pārnešanas iespēju uz mājputnu novietnēm 

Viens no profilakses pasākumiem putnu gripas nonākšanai mājputnu ganāmpulkos ir 

ierobežojumu perioda noteikšana.  

 Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs, kas jāievēro no 7. februāra, aizliedz: 

          1) mājputnu turēšanu ārā; 

          2) ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošanu mājputniem; 

          3) ūdens piegādi mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt 

savvaļas putni; 

          4) mājputnu izlaišanu medījamo putnu krājumu atjaunošanai; 

          5) izbraukuma tirdzniecību ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos 

izstādēs, skatēs un tirgos.  

Mājputnus jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Par 

slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un 

kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, sevišķi ūdensputnu, 

kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. 

Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā 

var būt slēgta nojume. 

 

https://www.ldc.gov.lv/lv/pamatdarbibas/dzivnieku_registrs/
http://www.ldc.gov.lv/

