Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: 67027240, 67027241 Fakss: 67027006
E-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Internets: http://www.ldc.gov.lv

Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Izmaiņas Nr. _____ Elektronisko ziņojumu sistēmas lietošanas
iesniegumā/līgumā Nr. __________
Datums
Vieta

GANĀMPULKA ĪPAŠNIEKS:

(Aizpilda LDC darbinieks)

Ganāmpulka Nr.

LV

Vārds, uzvārds vai nosaukums:
Personas kods vai reģ. numurs:
Pilna adrese:
Tālrunis:

e-pasts:

Atzīmē vajadzīgo:
LV

Pievienot novietni:
Lietotājs:

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Vārds, Uzvārds

Personas kods

Pievienot jaunu lietotāju:

Novietne:

LV

Bloķēt lietotājam:

Datu ievadi novietnē

LV

Datu ievadi un apskati visās novietnēs
Lietotāja :

Tālrunis:

e-pasts:

PIEZĪMES:
EZIS lietošanas noteikumi ir pusēm saistoši visā sistēmas izmantošanas laikā. Ar noteikumiem iepazinos un piekrītu:

Ganāmpulka īpašnieks/ pilnvarotā persona (pievienota pilnvara)
Vārds, Uzvārds:
Personas kods:
Paraksts:

LDC darbinieks
Vārds, Uzvārds:

Paraksts, zīmogs

Lappuse 1 no 2

EZIS lietošanas noteikumi
1. Noteikumos lietotie termini
LDC – Lauksaimniecības datu centrs.
LDC VIS – Lauksaimniecības datu centra
Valsts informācijas sistēma.
Ganāmpulka īpašnieks – fiziska vai juridiska
persona, kurai LDC datu bāzē ir reģistrēts
ganāmpulks.
Lietotājs – persona, kura veiks Elektronisko
pirmdokumentu ievadi.
Elektronisko ziņojumu ievades sistēma
(EZIS) - nodrošina informācijas apmaiņu
starp Ganāmpulka īpašnieku un LDC,
izmantojot globālo INTERNET tīklu.
Elektroniskais ziņojums (ziņojums) –
ganāmpulka īpašnieka iesniegtā informācija,
izmantojot EZIS.
Pirmdokumenti - dzīvnieku, ganāmpulku un
novietņu reģistra uzturēšanai nepieciešamā
informācija saskaņā ar ES un Latvijas
Republikā pastāvošo likumdošanu.
2. Vispārīgie noteikumi
2.1.
Ganāmpulka
pārstāvis
iesniedz
Iesniegumu par LDC EZIS lietošanu saskaņā
ar Ministru kabineta 2018. gada 6. februāra
noteikumiem Nr. 75 “Reģistrēto dzīvnieku
datu bāzē esošās informācijas izmantošanas
kārtība”, norādot Lietotāju.
2.2. Iesniegumu var iesniegt pilngadīga
persona, kurai ir reģistrēts Ganāmpulks LDC
VIS.
2.3. Ja Ganāmpulka īpašnieks vēlas veikt
labojumus, tad 7 dienu laikā jāiesniedz
Izmaiņu iesniegums.
2.4. Ganāmpulka īpašnieks apliecina, ka
Iesniegumā minētie dati ir pareizi.
2.5. LDC ir tiesības atteikt Iesnieguma vai
Izmaiņu reģistrāciju, informējot par to
iesniedzēju.
3. Ganāmpulka īpašnieka un Lietotāja
pienākumi un tiesības
3.1. Ganāmpulka īpašnieka un Lietotāja
pienākumi:
3.1.1. Ganāmpulka īpašnieka/Lietotāja
pienākums ir nodrošināt, ka LDC piešķirtais
lietotājvārds un Lietotāja izveidotā parole nav
pieejama citām personām.
3.1.2. nepieļaut nesankcionētu pieeju EZIS;
īpašnieks apzinās un uzņemas visus riskus, kas
saistīti ar šīs sistēmas prettiesisku izmantošanu.
3.1.3. precīzi un pareizi formulēt Ziņojumus.
Ziņojumiem jābūt noformētiem atbilstoši LDC
prasībām un līdzvērtīgiem papīra formātā
iesniegtiem un parakstītiem pirmdokumentiem.
3.1.4.
ievērot LDC mājas lapā minētās
tehniskās
prasības
datortehnikai
un
programmatūrai, lietojot EZIS.
3.1.5.
nekavējoties paziņot LDC par
problēmām, kas radušās izmantojot EZIS,
nosūtot problēmu aprakstu uz elektroniskā
pasta adresi ldc@ldc.gov.lv.
ievērot un izpildīt EZIS lietošanas
3.1.6.
noteikumus.
3.2. Ganāmpulka īpašnieka un Lietotāja
tiesības:
3.2.1. izmantojot EZIS, ievadīt un apskatīt datus
par savu ganāmpulku.
3.2.2. Ziņojumus, kas nosūtīti izmantojot EZIS,
atzīt par spēkā esošiem, derīgiem
dokumentiem, kas ir līdzvērtīgi to dokumentu
oriģināliem, kurus parakstījis Ganāmpulka
īpašnieks, un tie kalpo par pamatojumu
atbilstošu darbību veikšanai, informācijas
formēšanai, strīdu izšķiršanai jebkurā
institūcijā, dokumentu iesniegšanai valsts
varas un pārvaldes iestādēm, un to saturu nevar
apstrīdēt.

3.2.3. pārtraukt EZIS lietošanu, iepriekš
iesniedzot LDC rakstisku iesniegumu.
3.2.4.
rakstiski iesniegt LDC visas
pretenzijas, kas radušās saistībā ar šī
Iesnieguma izpildi.
4. LDC pienākumi un tiesības
4.1. LDC pienākumi:
4.1.1.
nodrošināt Lietotājam iespēju
izmantot EZIS.
4.1.2.
pieņemt apstrādei un pārbaudei
Ziņojumus, kas iesniegti izmantojot EZIS.
4.1.3. informēt Ganāmpulka īpašnieku par
EZIS jaunumiem un plānotajiem darbības
pārtraukumiem, izmantojot LDC interneta
mājas lapu.
4.2. LDC tiesības:
4.2.1. LDC ir tiesības aizturēt Ziņojuma
izpildi un pieprasīt papildu informāciju, kas
precizē iepriekš saņemto Ziņojumu, kā arī
pieprasīt papildu informāciju Lietotāja
identificēšanai vai Ziņojuma apstiprināšanai.
4.2.2. LDC ir tiesības neizpildīt Ziņojumu,
ja:
- LDC ir aizdomas attiecībā uz Lietotāja
identitāti vai Ziņojuma autentiskumu un
LDC nav izdevies sazināties ar Ganāmpulka
īpašnieku Ziņojuma apstiprināšanai;
- Ganāmpulka īpašnieks neievēro EZIS
lietošanas noteikumu prasības.
4.2.3. vienpusēji bloķēt lietošanas tiesības,
ja netiek pildīts kāds no noteikumos
minētajiem
Ganāmpulka
īpašnieka
pienākumiem, par to viņu rakstiski
informējot.
4.2.4. bloķēt Lietotāja pieeju EZIS bez
iepriekšēja
brīdinājuma,
konstatējot
Lietotāja nesankcionētas darbības.
4.2.5.
apstrādāt Fizisko personu datus
saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra
Privātuma politiku un citiem ārējiem
normatīvajiem aktiem.
5. Pušu atbildība
5.1. Ganāmpulka īpašnieks ir atbildīgs par
Lauksaimniecības datu centram sniegto ziņu
patiesumu un pilnīgumu.
5.2.
LDC neatbild par iespējamām
neprecizitātēm un kļūdām, kas radušās
ievadot pirmdokumentus EZIS.
5.3. LDC neatbild par zaudējumiem, kas
radušies Ganāmpulka īpašniekam, ja viņa
neuzmanības vai tīšas darbības rezultātā
personas, kurām nav attiecīgā pilnvarojuma,
ir ieguvušas iespēju nesankcionēti izmantot
EZIS.
5.4. Nesavlaicīgu, nepatiesu vai nepilnīgu
ziņu sniegšanas gadījumā Ganāmpulka
īpašnieks atlīdzina visus zaudējumus, kas
Lauksaimniecības datu centram radušies.
LDC neatbild par zaudējumiem, kas
Ganāmpulka
īpašniekam
radušies
nepatiesas,
nepilnīgas
informācijas
iesniegšanas dēļ.
5.5. Izpildot Ziņojumus, LDC neatbild par
kļūdām, neatbilstību un neprecizitātēm, kas
radušās informatīvo un sakaru sistēmu
darbības kļūdu vai pārtraukumu rezultātā, kā
arī citu no LDC neatkarīgu iemeslu dēļ.
5.6. LDC izpilda Ziņojumus atbilstoši to
saturam, nepārbaudot iesniegtos datus.
Tomēr gadījumā, ja tie acīmredzami

neatbilst LDC zināmajiem un patiesajiem
datiem, LDC ir tiesības, bet ne pienākums
aizturēt Ziņojuma izpildi un pieprasīt
papildu datus. Izdevumi, kas LDC rodas
šādu rīkojumu izpildei, tiek segti no
Ganāmpulka īpašnieka līdzekļiem un
apmaksājami saskaņā ar spēka esošiem
LDC pakalpojumu tarifiem.
5.7. LDC atbild par to, lai pēc Ganāmpulka
īpašnieka rakstiska brīdinājuma par
informācijas izpaušanu nekavējoties tiktu
bloķēta Lietotāja pieeja EZIS.

Parakstot šos noteikumus, Jūs apliecināt, ka
piekrītat savu datu apstrādei saskaņā ar
LDC iestādes Privātuma politiku:
http://www.ldc.gov.lv/lv/par_mums/privatu
ma_politika/

Ar EZIS lietošanas noteikumiem iepazinos
un piekrītu:

Paraksts

Vārds, uzvārds

