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• Sludinājumi ir bezmaksas.

• Sludinājumus var pievienot un labot LDC autorizētā sadaļā ganāmpulka īpašnieks vai 
viņa pilnvarota persona.

• Vienlaikus ir iespējams publicēt vairākus sludinājumus.

• Pārdošanas sludinājumus var pievienot tikai par bioloģiski sertificēta ganāmpulka 
dzīvniekiem (jānorāda operatora bioloģiskā sertifikāta numurs).

• Pirkšanas sludinājumus var pievienot par jebkura ganāmpulka dzīvniekiem.

• Sludinājumus var apskatīt LDC publiskajā un autorizētajā sadaļā.

• Vienā sludinājumā var reģistrēt informāciju tikai par vienu dzīvnieku grupu, šķirni, 
vecuma grupu.

• Pēc pārdošanas sludinājuma iesniegšanas, sludinājuma statuss mainās uz Apstrādē. Pēc 
informācijas pārbaudes, sludinājums tiks publicēts 2 darbadienu laikā. Par sludinājuma 
publicēšanu tiks nosūtīts e-pasts ganāmpulka īpašniekam un uz sludinājumā norādīto e-
pastu.

• Pēc pirkšanas sludinājuma iesniegšanas sludinājums tiek publicēts uzreiz.

• Ganāmpulka īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona nodrošina, ka informācija 
sludinājumā tiek savlaicīgi atjaunota.

Sludinājuma publicēšanas nosacījumi



Kā pievienot sludinājumu par dzīvnieku  pārdošanu un pirkšanu
BIO dzīvnieku tirdzniecības portālā

www.ldc.gov.lv

Izvēlas sadaļu
Dzīvnieku tirdzniecība



Saskarne jauna sludinājuma (pārdošana/pirkšana) ievadei/apskatei

Lietotāja palīgs

Poga jauna sludinājuma 
pievienošanai



Saskarne jauna sludinājuma (pārdošana/pirkšana) ievadei/apskatei

Ja īpašnieks vai pilnvarotā 
persona var pārstāvēt vairākus 

ganāmpulkus, izvēlas no saraksta 
attiecīgo ganāmpulku.

Sertifikāta numuru 
ievada precīzi (pilna 

burtciparu kombinācija)

Pārdošana vai pirkšana



• Plānoto periodu maksimāli var ielikt 3 mēnešus 
no tekošās dienas

• Datuma izvēle tikai no kalendāra 

Kontaktinformācija ir no ganāmpulka datiem, ar 
iespēju mainīt. Izmaiņas saglabāsies tikai uz 
attiecīgo sludinājumu.

Pēc pogas                nospiešanas ziņojums aiziet 
LDC administratoram apstrādei (izskata 2 
darbadienu laikā) 

Poga                         paredzēta esošā sludinājuma 
saglabāšanai (var būt daļēji aizpildīts). Apskatāms 
tikai pašam īpašniekam un LDC administratoram. 
Lai publicētu, pēc tam ir jānospiež poga 

Plānoto periodu, kā arī dzīvnieku skaitu/daudzumu 
var mainit esošajā sludinājumā

Saskarne jauna sludinājuma (pārdošana/pirkšana) ievadei/apskatei



Pēc pogas nospiešanas, sludinājuma statuss mainās uz apstrādē.

Pēc informācijas pārbaudes, sludinājums tiks publicēts 2 darbdienu laikā.

• aktīva sludinājuma maksimālais publicēšanas periods ir 3 mēneši
• sludinājumu ir iespējams saglabāt melnrakstā

Saskarne jauna sludinājuma (pārdošana/pirkšana) ievadei/apskatei



1. Sadaļas `Sludinājumi` apakšsadaļā `Visi sludinājumi` jebkurš lietotājs (gan autorizēts, gan neautorizēts) 
var apskatīties:
• publicētus pirkšanas un pārdošanas sludinājumus
• atfiltrēt vajadzīgo sludinājumu pēc dažādiem atlases filtriem
• savus publicētos sludinājumus operatoram ir iespējams:

✓ Apskatīt
✓ Rediģēt
✓ Dzēst

2. Sadaļas `Sludinājumi` apakšsadaļā `Mani sludinājumi` autorizēts lietotājs var apskatīties visus 
(izņemot dzēstos) sludinājumus, kurus viņš vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šos ganāmpulkus,
ir reģistrējis

Sludinājumu apskate



Publicēto bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības 

sludinājumu (pārdošana/pirkšana) apskate LDC mājas lapas publiskajā sadaļā

www.ldc.gov.lv



Publicētos sludinājumus ir iespējams sakārtot pēc kolonām vai pievienot / noņemt 
kolonas. 

Sludinājumus var atlasīt 
pielietojot papildu filtrus

Publicēto bioloģiskās lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecības 

sludinājumu (pārdošana/pirkšana) apskate LDC mājas lapas publiskajā sadaļā



Lietotāja profils

Autorizētiem lietotājiem sludinājumu kolonnu kārtošana, kolonnu pievienošana vai 
noņemšana tiek saglabāta arī nākamajās autorizācijas reizēs. Lai tiktu atjaunoti 

sākotnējie iestatījumi jānospiež poga

Autorizēta lietotāja profila 
atvēršana



Likumdošana

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un

kontroles kārtība

https://likumi.lv/ta/id/193115-biologiskas-lauksaimniecibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba

• EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/848 
(2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-
20220101&qid=1665560464608&from=LV

Tālrunis palīdzībai – 67095060, mobilais 28367889
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