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Datu reģistrēšana un administrēšana 

Ganāmpulku, Dzīvnieku  un Novietņu   reģistrā.  

Ganāmpulka īpašnieks, pilnvarotā persona 

Dzīvnieku reģistrs 

EZIS 

O
n

-lin
e ievād

e
 

LDC 
darbinieks 

On-line ievāde 

Mobilās 
aplikācijas 

(2020.) 

Ganāmpulka
lokālā datu 

bāze 

O
n

-lin
e ievād

e
 

Datu 
apmaiņa 

(webserviss) 

http://termini.lza.lv/term.php?term=lok%C4%81l%C4%81 datu b%C4%81ze&list=b%C4%81ze&lang=LV
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NORMĀTĪVIE AKTI 

3 2019, Rīga  Elektronisko krotāliju izmantošana 

 

  

 

  

  

 
Ministru kabineta noteikumi Nr.393 Rīgā 2014.gada 15.jūlijā (prot. Nr.39 21.§) 

Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā 

arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība 

 

56. Ja aitu vai kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē 

ar elektronisku krotāliju, iestiprinot to kreisajā ausī. 

  

Eiropas Savienības likumdošana: EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (ES) Nr. 653/2014 (2014. gada 15. maijs),  ar ko attiecībā uz liellopu 

elektronisko identifikāciju un liellopu gaļas marķēšanu groza Regulu (EK) Nr. 

1760/2000  

 
4. Dalībvalstis no 2019. gada 18. jūlija nodrošina, ka ir ieviesta nepieciešamā infrastruktūra, lai 

nodrošinātu dzīvnieku identifikāciju, izmantojot elektronisko identifikatoru kā oficiālu identifikācijas 

līdzekli saskaņā ar šo regulu.  

Dalībvalstis no 2019. gada 18. jūlija var ieviest valsts noteikumus, ar ko elektroniskā identifikatora 

izmantošanu padara par obligātu kā vienu no abiem 1. punktā noteiktajiem identifikācijas līdzekļiem. 

https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
https://www.ldc.gov.lv/upload/doc/6532014_1.pdf
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Elektronisko krotāliju piedāvājums Latvijā  

• Individuālos dzīvnieku identifikācijas līdzekļus izgatavo un izsniedz Latvijas 

Republikā noteikta kompetentā iestāde Lauksaimniecības datu centrs; 

pamats – KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 911/2004 (2004. gada 29. aprīlis), 

ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1760/2000 

attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem) u.c. ES 

regulējumi  

• Elektroniskās liellopu krotālijas ir dzeltenā krāsā, izgatavotas no plastikāta, 

kas atbilst un ir aptiprinātas ar ISO11784/11785 FDX (Starptautiskā 

standartizācijas organizācija) un ICAR (Starptautiskā dzīvnieku pārraudzības 

komiteja) standartu prasībām. 

• Pirms uzsākt lietot  saimniecībā Elektroniskos  Identifikācijas līdzekļus  

un saistītās iekārtas: Lasītāji ( Reader) , programmatūras, svari : 

Saimniekam ir  jābūt  pārliecinātam , ko viņš vēlēsies no sistēmas,  kādi 

dati un informācija būs nepieciešama saimniecības menedžmentam, 

jārēķinās ar  izmaksām.   

•  Ja saimniecībā tiek izmantota vai tiks uzstādītas slaukšanas  iekārtas – 

precizēt no piegādātājiem, kādas elektroniskās krotālijas ir 

izmantojamas  , lai nerastos nolasīšanas konflikts. 

      



| 

 

 

Latvijā tiek izmantotas Allflex firmas 

elektroniskās krotālijas. 
 

 

      

ALLFLEX elektroniskās krotālijas liellopiem – Female (sievišķās daļas pusīte – 

elektroniskā) un Male (vīrišķās daļas pusīte – vizuālā) vienā  ausī:   

 



       Informācijas pārbaude  Dzīvnieku reģistrā 

(mobilā aplikācija «LDC Dati») 

Dzīvnieku reģistrs 

Attālums 
10-20 cm 

Antena ar 

mikroshēmu  

P
ie

p
rā

sī
ju

m
s 

p
ēc

 ID
 

n
u

m
u

ra
 



| 

LDC autorizēta sadaļa ZIP fails – Dati par 

ganāmpulka dzīvniekiem  
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Mikročipu un lasītāju iegāde LDC 

    

Firmas mikročipi 

Īpaši piemērots: Maziem 

suņiem, kaķiem, seskiem, 

putniem >1,5 kg pieaugušo 

svarā, reptiļiem (čūskas, 

bruņurupuči, iguānas) 

 

Firmas lasītāji 

Bluetooth savienojuma 

izmantošana, lai sazinātos 

ar datoriem un viedierīcēm.  

*Ierīce savienojuma ar 

mobilo lietotni «LDC dati» 
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 “LDC Dati” lietotnes izmantošana 

9 13.04.2015 LDC 

Pasē sameklē mājas (istabas) dzīvnieka ID Ievada dzīvnieka ID “LDC Dati” programmā 

Apskata reģistrētā dzīvnieka datus 

http://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/identifikacijas_lidzekli/


 Evija Skujiņa  

 Metodoloģijas departamenta direktore 

ldc@ldc.gov.lv 

 

Jautājumi  

Paldies par uzmanību! 

 

 

  


