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2015. gada             Noteikumi Nr. 
Rīgā (prot. Nr.            . §) 
 

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 
"M ājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārt ība" 

 
Izdoti saskaņā ar 

Veterinārmedicīnas likuma 
25. panta 6. punktu 

 
Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 

"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 
100. nr.) šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 
 
"2. Mājas (istabas) dzīvnieku, kas ir apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma 

radiofrekvences identifikācijas ierīci (turpmāk – mikroshēma), reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze). Datubāze ir valsts 
vienotās informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas 
sistēma" sastāvdaļa." 
 

2. Svītrot 4. punktu. 
 
3. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  
 
"6.3. Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – datu centrs)." 
 
4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:  
 
"7. Praktizējošs veterinārārsts ar datu centru var noslēgt līgumu par 

maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) 
dzīvnieka reģistrāciju datubāzē."  
 

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā: 
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"7.1 Praktizējošs veterinārārsts identifikācijai datubāzē izmanto datu 
centra vai vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv 
(turpmāk – portāls www.latvija.lv) identifikācijas pakalpojumus." 

 
6. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā: 
 
"9. Praktizējošs veterinārārsts: 
9.1. mājas (istabas) dzīvniekam mikroshēmu implantē kakla apvidus 

kreisajā pusē; 
9.2. veic vienu no šādām darbībām: 
9.2.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un iekasē maksu par 

mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 7. punktā 
minētais līgums;  

9.2.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ja mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu ir samaksājis par 
reģistrāciju; 

9.3. ja dzīvnieku datubāzē nav iespējams reģistrēt tiešsaistē, aizpilda 
mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu (1. pielikums) (turpmāk – 
reģistrācijas veidlapa) un izsniedz to mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam; 

9.4. ja mājas (istabas) dzīvnieks ir reģistrēts datubāzē, bet ir mainījies tā 
īpašnieks, mainījusies turēšanas vieta, dzīvnieks ir sterilizēts, pazudis, atrasts, 
nomiris vai eitanazēts, reģistrē attiecīgo informāciju vai aizpilda ziņojumu par 
reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku (2. pielikums) (turpmāk – ziņojums) un 
piecu darbdienu laikā to nosūta datu centram; 

9.5. reģistrē datubāzē informāciju par reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka 
vakcināciju pret trakumsērgu;  

9.6. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma izsniedz izdruku 
no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju." 
 

7. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā: 
 
"11.1 Vietējā pašvaldība elektroniski iesniedz datu centrā iesniegumu un 

to pašvaldības darbinieku sarakstu, kuriem ir piešķiramas tiesības reģistrēt mājas 
(istabas) dzīvniekus. 

 
11.2 Pašvaldības darbinieks identifikācijai datubāzē izmanto datu centra 

vai portāla www.latvija.lv identifikācijas pakalpojumus." 
 
8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
 
"12. Vietējā pašvaldība ar datu centru var noslēgt līgumu par maksas 

iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka par mājas (istabas) dzīvnieka 
reģistrāciju datubāzē." 
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9. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā: 
 
"14. Vietējās pašvaldības darbinieks, pamatojoties uz šo noteikumu 

13. punktā minētajiem dokumentiem, veic vienu no šādām darbībām: 
14.1. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē un iekasē maksu par 

mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju, ja ir noslēgts šo noteikumu 12. punktā 
minētais līgums; 

14.2. reģistrē mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē, ja mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu ir samaksājis par 
reģistrāciju; 

14.3. pēc mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka pieprasījuma izsniedz 
izdruku no datubāzes par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju." 
 

10. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 
"15.3. pamatojoties uz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka uzrādīto 

personu apliecinošo dokumentu un mājas (istabas) dzīvnieka pasi, reģistrē mājas 
(istabas) dzīvnieku datubāzē vai ievada tajā informāciju par mājas (istabas) 
dzīvnieku;". 

 
11. Svītrot 15.10. apakšpunktu. 
 
12. Izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā: 
 
"18. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar normatīvo aktu par 

Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi veic 
maksājumu par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē. 
 

19. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks, izmantojot portālā www.latvija.lv 
pieejamās e-pakalpojumu saskarnes par reģistrētajiem mājas (istabas) 
dzīvniekiem vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to datu centram, informē par 
reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka: 

19.1. turēšanas vietas maiņu; 
19.2. nāvi (informāciju nesniedz par suni, kas atzīts par bīstamu); 
19.3. pazušanu vai atrašanu; 
19.4. īpašnieka maiņu." 
 
13. Papildināt noteikumus ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā: 
 
"23.1 Vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga noteikt, ka tās 

teritorijā turētos suņus datubāzē reģistrē pirms 2016. gada 1. jūlija, paredzot, ka 
šādu prasību piemēro ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no attiecīgo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas. 
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23.2 No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavināšanas 
gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un tas tiktu 
reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas tiek atsavināts 
pastāvīgai turēšanai ārvalstīs)."  
 

14. Izteikt 1. un 2. pielikumu šādā redakcijā: 
 

"1. pielikums  
Ministru kabineta  

2011. gada 21. jūnija 
noteikumiem Nr. 491 

 
MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKA  REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA 

 

AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM 
 

Veidlapas aizpildīšanas datums   .   .     . 
(dd. mm. gggg.) 

 Mikroshēmas uzlīme  
 

 Mikroshēmas numurs                  

(aizpilda, ja nav uzlīmes)  
 

 Lokalizācijas vieta kakla apvidus  kreisā puse  labā puse 
 

 pleca apvidus  kreisā puse  labā puse 
 

 ja cita, norāda aprakstoši  
 

 Mikroshēmas ievades datums   .   .     . 
(dd. mm. gggg.) 

 

 Mājas (istabas) dzīvnieka pase Nr.  
 

 Suga  suns  kaķis  mājas (istabas) sesks  
 

 Vārds  
 

 Dzimšanas datums   .   .     . S  V     
(dd. mm. gggg.)                                 (dzimums) 

 
 Šķirne  

 

 Apmatojuma krāsa  
 

 Īpašas pazīmes  
 

 Īpašnieka personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs 
       -      LV            

  Īpašnieka vārds un uzvārds vai juridisk ās personas nosaukums 
  

        

 Turēšanas vieta*  LV-    
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 (tālruņa numurs)  (mobilā tālruņa numurs)  (e-pasta adrese) 
        
   

  

 
 (īpašnieka paraksts**)   (īpašnieka vārds, uzvārds) 

  

 Tetovējums  
 

  Sterilizēts 
 

 Pēdējās vakcinācijas datums pret trakumsērgu   .   .     . 
(dd. mm. gggg.) 

 
 Nākamās vakcinācijas datums pret trakumsērgu   .   .     . 

(dd. mm. gggg.) 
 

 Z. v.**  

  
 (praktizējoša veterinārārsta paraksts**)  (praktizējoša veterinārārsta vārds, uzvārds) 

 

 
Piezīmes.  
1. * Norāda tās vietas adresi, kurā dzīvnieku tur ilgāk nekā sešus mēnešus gadā. 
2. ** Rekvizītus "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
 

2. pielikums 
Ministru kabineta 

2011. gada 21. jūnija  
noteikumiem Nr. 491 

 
 ZIŅOJUMS PAR REĢISTRĒTU MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU 

 
AIZPILDA DRUKĀTIEM BURTIEM 

 
 Notikuma datums     .   .     . 

(dd. mm. gggg.) 

  Īpašnieka maiņa      Dzīvnieka nāve         
               

  Turēšanas vietas maiņa     Dzīvnieka sterilizācija         
                               

 Suga      suns   kaķis  mājas (istabas) sesks    
 

Mikroshēmas uzlīme 
   

   
                               

 Mikroshēmas numurs                     
           (aizpilda, ja nav uzlīmes)     
 Mājas (istabas) dzīvnieka pases Nr.                    
                            

 Vārds                           
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 Dzimšanas datums    .   .     .             
(dd. mm. gggg.) 

 Ja suns atzīts par bīstamu, dzīvnieka sterilizāciju vai nāvi apstiprina praktiz ējošs 
veterinārārsts 

 Z. v.*    

 (praktizējoša veterinārārsta paraksts*)   (praktizējoša veterinārārsta vārds, uzvārds) 
  

  
ZIŅAS PAR DZĪVNIEKA JAUNO ĪPAŠNIEKU UN (VAI)  

TURĒŠANAS VIETU 
 

                               

       -         LV              
 (personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)   

                                
 (vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

 
  

                        
 (tālruņa numurs)   (mobilā tālruņa numurs)   (e-pasta adrese)   
          

 Dzīvnieka turēšanas vieta**                     
   LV -       
 (adrese)           
                                

 Veidlapas aizpildīšanas datums   .   .     .        
(dd. mm. gggg.) 

     

 (īpašnieka paraksts*)   (īpašnieka vārds, uzvārds) 
                                

Ja mainījies dzīvnieka īpašnieks, notikumu obligāti apstiprina ar parakstu ar ī 
iepriekšējais dzīvnieka īpašnieks. 
     

 (iepriekšējā īpašnieka paraksts*)   (iepriekšējā īpašnieka vārds, uzvārds) 
 
Piezīmes.  
1. * Rekvizītus "Z. v." un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
2. ** Norāda tās vietas adresi, kurā dzīvnieku tur ilgāk nekā sešus mēnešus gadā." 

 
 
 

Ministru prezidente  Laimdota Straujuma 
 
 
 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 


