OBLIGĀTĀS PĀRVALDĪBAS PRASĪBAS
DZĪVNIEKU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
LIELLOPU IDENTIFIKĀCIJA UN REĢISTRĀCIJA
Prasības mērķis: ātri un precīzi izsekot dzīvnieku kustībai un nodrošināt
atbilstošu kontroli dzīvnieku slimību gadījumos, kad tiek
radīts risks sabiedrības un dzīvnieku veselībai.
Mērķa

grupa:

prasība attiecas
TURĒTĀJIEM.

uz

LIELLOPU

ĪPAŠNIEKIEM

UN

Liellopu īpašniekam un turētājam 1:
1) ganāmpulks un novietne, kurā atrodas dzīvnieki, ir jāreģistrē LDC, iesniedzot
ganāmpulka vai novietnes kartīti, kā arī gadījumos, ja ganāmpulks vai novietne
tiek likvidēta, atjaunota vai tiek mainīta tās atrašanās adrese;
2) liellopi jāapzīmē ar LDC izsniegtām krotālijām abās ausīs;
3) jaundzimušos teļus jāapzīmē ar krotālijām ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc
piedzimšanas;
4) dzīvnieku apzīmējumam ir jābūt skaidri redzamam, skaidri salasāmam, lai tas
netraucē dzīvnieku labsajūtu un nekaitē veselībai;
5) ievedot liellopus no citas ES dalībvalsts, jāsaglabā tā oriģinālā krotālija;
6) ievedot liellopus no valsts, kas nav Eiropas Savienības valsts, ievestais liellops
jāapzīmē ar krotālijām 20 dienu laikā pēc liellopa ievietošanas novietnē,
izņemot, ja tas 20 dienu laikā tiek nokauts;
7) 7 dienu laikā pēc liellopu apzīmēšanas ar krotāliju dzīvnieku apzīmēšanas akts
jānosūta LDC;
8) krotāliju nedrīkst noņemt vai aizstāt bez LDC atļaujas;

1

Eiropas parlamenta un Padomes regula (EK) Nr.1760/2000 (2000.gada 17.jūlijs), ar ko izveido liellopu identifikācijas un
reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu 4.un 7.pants;
Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.650 „ Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu
reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība” 18., 23.2., 25.un 29.punkts.

9) krotālijas nozaudēšanas gadījumā 7 dienu laikā tā ir jāaizstāj ar citu, kurā
norādīts tāds pats apzīmējuma numurs;
10) jāveido un jāuztur novietnes dzīvnieku reģistrs (elektroniski vai papīra formā)
un datus par katru individuāli apzīmējamo liellopu šajā reģistrā jāglabā vismaz
3 gadus pēc liellopa pārvietošanas vai likvidēšanas;
11) 7 dienu laikā jāiesniedz LDC dzīvnieku pārvietošanas deklarācija, ja liellopu
pārvieto no/uz novietnes/i (izņemot pārvietošanu uz kautuvi);
12) 7 dienu laikā jāiesniedz LDC liellopu notikumu ziņojumu lapa, ja dzīvnieki ir
nobeigušies vai nokauti novietnē, to pēcnācēji ir nobeigušies vai nokauti
neapzīmēti (līdz 20 dienu vecumam);
13) liellopa pase tiek izsniegta tikai gadījumos, ja liellopi tiek izvesti uz citu valsti;
14) pēc pieprasījuma sniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam informāciju par
liellopiem, kas bijuši viņa īpašumā, to izcelsmi un identifikāciju, kā arī, ja
nepieciešams, galamērķi, kur tie turēti, pārvesti, pārdoti vai nokauti.

