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Mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējā reģistrācija

Reģistrācijas 
nosacījumi

Dzīvniekam ir jābūt 
mikroshēmai (čipam) 
atbilstoši ISO 11784 

standartam

• ES dzīvnieka pase (suņiem)
• Vakcinācijas apliecība (kaķiem, seskiem)

• Suņi no 4 mēnešu vecuma
• Ja suns tiek atsavināts
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Saistošie normatīvie akti
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Reģistrēto suņu skaits pa gadiem un reģistrētājiem.

ZM KAC Pašvaldība LDC Veterinārārsts Privātpersona
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Mobilā aplikācija LDC dati
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Mobilā aplikācija LDC dati



Pašvaldības darbinieks var

• Mainīta turēšanas adrese

• Dzīvnieks pazudis

• Dzīvnieks atrasts

• Dzīvnieks atgūts

• Reģistrēta dzīvnieka nāve

Reģistrēt mājdzīvnieku

Reģistrēt notikumus:
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Iesniegums par paroles piešķiršanu

Līgums par norēķinu kārtību



LDC mājas lapas autorizētā sadaļa



Datu ievade Datu apskate, atlase, izdrukas

Mājdzīvnieku reģistrs



Mājas (istabas) dzīvnieku reģistra saskarne
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Datu apskate, atlase, izdrukas

380260070029757
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Izdruka
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Dzīvnieka kartiņa
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Paplašinātais filtrs (atlases iespējas)
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Paplašinātais filtrs atlases
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Tiesības, atbildība, pienākumi
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Vispārīgā datu aizsardzības regula un fizisko 

personu datu apstrāde(VDAR)

• Fizisko personu datu apstrāde (tajā skaitā apskate, 

reģistrēšana, lietošana u.c.) ir atļauta tikai, ja ir 

piemērojams kāds no VDAR 6. panta 1. punktā 

noteiktajiem pamatojumiem, kā piemēram:

– Datu subjekta piekrišana;

– Juridisks pienākums;

– Likumīgi piešķirtas oficiālas pilnvaras kāda konkrēta uzdevuma 

veikšanai;

• Tādi pamatojumi, kā ziņķāre vai citas intereses, kas nav 

savietojami ar VDAR 6. panta 1. punktā noteikto, nav 

pietiekami, lai pārkāptu datu subjekta tiesības uz datu 

aizsardzību un privātumu.

• Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju no 

pārziņa par datu saņēmējiem un saņēmēju kategorijām 

un datu apstrādes nolūkiem (VDAR 15. panta 1.punkts)
19
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Piemērs: 
Pēc datu subjekta pieprasījuma un aizdomām par iespējamu pārkāpumu, 

LDC lūdza organizāciju skaidrot konkrētās datu apstrādes (apskates) 

pamatojumu
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Statistika


