
 

Lai lietotu Elektronisko ziņojumu ievades 

sistēmu (EZIS), nepieciešams: 

 

1. Noslēgt līgumu ar Datu centru par EZIS lietošanu; 

2. Saņemt autorizācijas paroli datu apskatei (parole dod 

tiesības arī ievadei, ja ir noslēgts līgums). 

 

 

Līgumu par Elektronisko ziņojumu ievades 

sistēmas lietošanu var noslēgt 2 veidos: 

 
1. Klātienē, ierodoties Datu centrā (adreses bukleta 

aizmugurē); 

2.  Divos eksemplāros aizpildot līguma veidlapu un 

atsūtot Datu centram pa pastu. Līguma veidlapas 

izdrukai un sīkāka informācija par līguma 

nosacījumiem pieejamas mājas lapā www.ldc.gov.lv 

 Elektroniskā datu ievade.  

 

Līguma noslēgšanai klātienē nepieciešamie 

dokumenti: 

 
Ja ganāmpulka īpašnieks ir fiziska persona: 

 Personu apliecinošs dokuments – pase vai 

elektroniskā identifikācijas karte.  

 Pilnvara slēgt līgumu – ja līgumu slēdz ganāmpulka 

īpašnieka pārstāvis. Fiziskas personas izdotajām 

pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. 

Ja ganāmpulka īpašnieks ir juridiska persona:  

 Personu apliecinošs dokuments – pase vai 

elektroniskā identifikācijas karte;  

 Uzņēmuma reģistrācijas apliecība; 

 Pilnvara slēgt līgumu – gadījumā, ja līgumu slēdz 

ganāmpulka īpašnieka pārstāvis.  

 

 

 

 

 

 
 

Līgumu slēdzot: 

o jāzina informācija par lietotāju/-iem, kas veiks 

elektronisko datu ievadi – personas kods, tālrunis,    

e-pasta adrese; 

o lietotājs var būt jebkura pilngadīga persona, kura ir 

reģistrēta kā LDC sistēmas autorizētais lietotājs. 

Gadījumā, ja personai, kura ievadīs datus par 

notikumiem ganāmpulkā, nav piešķirtas autorizētā 

lietotāja tiesības (parole) datu apskatei, ganāmpulka 

īpašnieks aizpilda un pievieno līgumam iesniegumu šo 

tiesību piešķiršanai. Veidlapa pieejama mājas lapas 

sadaļā Veidlapas. 

 

 

 

 

 

 

Uzmanību! 
 

Iesniegums par autorizētās lietošanas tiesību 

piešķiršanu dod pieeju tikai datu apskatei. 

 

 

Lai varētu veikt arī datu ievadi, papildus 

jānoslēdz EZIS  līgums. 

 

 

 

Šobrīd EZIS ļauj paziņot: 

 dzīvnieku pārvietošanu; 

 atnešanos (arī abortu vai 

nedzīvu pēcnācēju) un 

jaundzimušo apzīmēšanu; 

 kastrāciju; 

 neapzīmēto pēcnācēju 

izslēgšanu; 

 cūku kustības kopsavilkumu (arī 

pašpatēriņam); 

 pārskatu par stāvokli 

ganāmpulka novietnē; 

 dabīgo lecināšanu; 

 dzīvnieku izslēgšanu no reģistra 

(kaušana novietnē/nobeigšanās): 

       ir jāziņo, ja dzīvnieki atdoti 

utilizācijai; 

       nav jāziņo, ja dzīvnieki atdoti 

kautuvei. 

 

 

 

Pirms datu ievades uzsākšanas 

neaizmirstiet apskatīt mājas lapas sadaļā 

Elektroniskie ziņojumi pieejamās 

videopamācības un nosacījumus 

datu ievadei! 

 

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


 

 

Līgumu var noslēgt: 

 Rīgā, Republikas laukumā 2, 3. stāvā  

 Aizkrauklē, Rūpniecības ielā 9, 23. kab. 

 Lēdmanē,Lēdmanes pagastmājā  

 Jelgavā, Dobeles ielā 41a  

 Valmierā, Mūrmuižas ielā 18  

 Rēzeknē, Brāļu Skrindu ielā 11, 4. kab.  

 Daugavpilī, Sēlijas ielā 25, 1. stāvā  

 Saldū, Viesnīcas ielā 1  

 Jēkabpilī, Bebru ielā 108  

 Gulbenē, Ābeļu ielā 8  

 Talsos, Kr. Valdemāra ielā 21a 

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet 

pa tālr. 67095062, 67027240 vai 22019774. 

Mājas lapa: www.ldc.gov.lv 

e-pasts: ldc@ldc.gov.lv 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lauksaimniecības datu centra adreses: 

 

 
 

 
   

 Rīga (Rīga, Lēdmane, Aizkraukle), tālr. 22019774, 

26510569;  

 Latgale (Rēzekne, Ludza, Preiļi, Daugavpils, 

Krāslava), tālr. 26510576, 22019976;  

 Kurzeme (Talsi, Ventspils, Tukums, Saldus, Liepāja, 

Kuldīga), tālr. 26510574, 26510579;  

 Vidzeme (Gulbene, Alūksne, Balvi, Valmiera, Valka, 

Limbaži, Cēsis), tālr. 26510582, 29464964;  

 Zemgale (Jelgava, Bauska, Jēkabpils, Madona), 

tālr. 26510575, 26510578.  

 

LDC sadarbībā ar bibliotēkām rīko apmācību 

seminārus e-pakalpojumiem. Sekojiet 

jaunumiem: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKAb
USiLv5H6OLoUCikHCdthS1WxidY9GucN2H8hc3
A/edit?pli=1#gid=0 

un 

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

 
 

Lauksaimniecības 

datu centrs 
 

 

 

 

 

 

 

Elektronisko 

ziņojumu 

ievades sistēma 

(EZIS) 

 

 Visērtākais veids, kā informēt 

Datu centru par notikumiem savā 

ganāmpulkā; 

 Elektroniskā paziņošana ir 

bezmaksas, tā iespējama visu 

diennakti; nav nepieciešamas 

veidlapas. 
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