Zivju pirmo pirkumu darījumu (turpmāk – darījumi) ievadei ir
izveidota Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas
sistēmas (turpmāk – LZIKIS) publiskā daļa. Lai to izmantotu nepieciešams
interneta pārlūkprogrammā ievadīt adresi https://lzikispub.zm.gov.lv.

Attēls nr. 1

1. Pieslēgšanās sistēmai
Atverot iepriekš norādīto adresi, atveras LZIKIS publiskās daļas
pieslēgšanās logs (skat. Attēls nr.1).
1.1. Laukā “Lietotājvārds” ievadiet ZM piešķirto lietotājvārdu
1.2. Laukā “Parole” ievadiet ZM piešķirto paroli
1.3. Nospiediet pogu “Autorizēties”

2. Aizmirstas paroles atjaunošana
2.1. Nospiediet pogu “Aizmirsāt paroli?”
2.2. Aizmirstas paroles atjaunošanas loga (skat. Attēls nr.2) laukā
“Lietotājvārds” ievadiet ZM piešķirto lietotājvārdu
2.3. Nospiediet pogu “Atjaunot paroli”
2.4. Atjaunotā parole tiks automātiski nosūtīta uz e-pasta adresi,
ar kuru tika piereģistrēts jūsu lietotājs.
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Attēls nr. 2

3. Pirmo pirkumu darījumu saraksta logs
Pēc veiksmīgas autorizēšanās, atveras darījumu saraksta logs (skat.
Attēls nr.3), kurā var redzēt jau ievadītos darījumus.

Attēls nr. 3
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Šajā logā pieejamās pogas:
 “Pievienot” – jauna pirkšanas darījuma ievadīšanai
 “Rediģēt” – jau ievadīta pirkšanas darījuma
pamatinformācijas izmaiņu veikšanai
 “Rediģēt pārdoto” – jau ievadīta pirkšanas darījuma nopirkto
zivju informācijas izmaiņu veikšanai
 “Apstiprināt” – pirkšanas darījuma apstiprināšanai.
Rediģēšanas iespējas pēc apstiprināšanas tiek zaudētas.
 “Apskatīt” – pēc pirkšanas darījuma apstiprināšanas
pieejama poga darījuma apskatīšanai


“Izdrukāt” – pēc darījuma apstiprināšanas pieejama poga
darījuma izdrukāšanai

4. Jauna pirmā pirkuma darījuma ievade sistēmā

Attēls nr. 4

Lai ievadītu jaunu pirkuma darījumu, darījumu saraksta logā
jānospiež poga “Pievienot”. Pēc pogas nospiešanas atveras pirkuma
pamatinformācijas ievades logs (skat. Attēlu nr.4).
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4.1. Pirkuma pamatinformācija.
Logā tiek ievadīta informācija par pircēju, pirkumu, pārdevēju un
izkraušanos.
4.1.1. Pircēja informācija.
Sadaļa aizpildās automātiski.

Attēls nr. 5

4.1.2. Pirkuma pamatinformācija.
4.1.2.1. Laukā “Pārdošanas datums” jāizvēlas darījuma datums.

Attēls nr. 6

4.1.2.2. Laukā “Pārdošanas valsts” jāizvēlas valsti.

Attēls nr. 7

NB! Pārdošanas valsts VIENMĒR būs Latvija.
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4.1.2.3. Laukā “Pārdošanas vieta” jāizvēlas osta, kurā noticis
darījums.

Attēls nr. 8

NB! Pērkot zivis no piekrastes zvejnieka norāda “ Latvia - Unknown” (tulk.
Latvija – nezināms)

4.1.3. Pārdevēja informācija
4.1.3.1. Laukā “Kuģis” jāizvēlas kuģis, no kura tiek pirktas zivis,
izvēloties kuģa nosaukumu no saraksta vai ievadot nosaukumu
meklētājā.

Attēls nr. 9

NB! Ja izkrītošajā izvēlnē nepieciešamais kuģis vai laiva neuzrādās, tad to
nepieciešams ievadīt manuāli.
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4.1.3.2. Laukā “Zvejas žurnāls” jāizvēlas zvejas žurnāla numurs,
ar kuru reģistrēta attiecīgā nozveja.

Attēls nr. 10

Zvejas žurnāla numuru var iegūt:
1)piedāvātās izvēles laukā aiz LVA turpmākie skaitļi ir zvejas uzsākšanas diena, kam būtu
jāsakrīt ar pirkuma darījuma datumu. Attiecīgi pēc datuma (skaitļiem) jāizvēlas vajadzīgais
žurnāls;
2) Noskaidrojot pie zvejas kuģa kapteiņa.
3)Piekrastes nozvejas pirkšanas gadījumā šo sadaļu var atstāt tukšu.

4.1.3.3. Lauks “Pārdevējs” aizpildās automātiski pēc zvejas
žurnāla izvēlēšanās.

Attēls nr. 11

NB! Ja laiva vai kuģis ir ievadīts manuāli, tad arī pārdevējs jāievada manuāli.

4.1.4. Izkraušanās informācija
Sadaļa aizpildās automātiski pēc zvejas žurnāla izvēlēšanās.

Attēls nr. 12

NB! Pirkšanas/ pārdošanas vietai ir jāsakrīt ar izkraušanas vietu!
Piekrastes zvejas gadījumā norādāms “Latvia - Unknown”.
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Pēc Pirkuma pamatinformācijas ievades, jāsaglabā ievadītais,
nospiežot pogu “Saglabāt”.

Attēls nr. 13

Pēc pogas nospiešanas atveras logs “Pārdotās zivis” (skat. Attēls
nr.14).
4.2. Pirkuma pamatinformācija.
Logā redzamas divas sadaļas –
 Reģistrētās zivis – ievadīto zivju saraksts.
 Pievienot jaunu – pārdodamo zivju ievades sadaļa.

Attēls nr. 14

7

4.2.1. Reģistrētās zivis.
Sākotnēji šī sadaļa ir tukša (skat. Attēls nr.14). Pēc pārdodamo zivju
ievades saraksts papildināsies ar ievadītajām zivīm. (skat. Attēls nr.15)
Sadaļu aizpildīšana:
 Zivju suga - nopirktā zivju suga. Ja tika norādīts sistēmā esošs
zvejas žurnāls, tad šeit tiek dota iespēja izvēlēties tikai zivju sugas,
kuras norādītas zvejas žurnālā. Ja zvejas žurnāls ievadīts manuāli,
tad tiek piedāvāta izvēle no visām sistēmā reģistrētajām zivju
sugām.
 Svēršana - nopirktās zivis sveramas un atzītiem svariem un
izmantojot MK noteikumu 141. “Zivju izkraušanas kontroles un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu
pārbaudes noteikumi” 5. pielikumā ietverto svēršanas plānu. Iegūto
skaitli ieraksta šeit.
 Zivju izmēra kategorija - Baltijas jūrā Reņģei 7a, 7b; Rīgas līcī - 8;
Brētliņa- 1; Baltijas jūras menca- 5, mazizmēra menca (bms) - 6.
Vairāk informācijas:
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-parzivju-izmera-un-svaiguma-kategorijam?id=4627;
 Izņemts no tirgus - ja zivis paredzēts izmantot zvejas produktu
uzglabāšanas atbalsta saņemšanai, jānorāda “jā”, pārējiem - “nē”
 Zivju svaiguma kategorijas: Extra, A, B.
Vairāk:
 https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/jaunumi/informacija-parzivju-izmera-un-svaiguma-kategorijam?id=4627;Zivju stāvoklis
(sagatavošanas veids) - no zvejas žurnāla! Baltijas jūrā: Reņģe,
brētliņa un pārējās sugas - TIKAI svaigas (FRE), Menca - svaiga
(FRE) vai saldēta (FRO);
 Zivju stāvoklis (apstrādes veids)- jāsakrīt ar zvejas žurnālu. Baltijas
jūrā – reņģe, brētliņa - TIKAI veselas, nesadalītas (WHL), menca vesela, nesadalīta (WHL), ķidāta (GUT), ja mazizmēra, tad - BMS.
 Konversijas koeficients - zivīm, kam apstrādes veids jeb stāvoklis
norādīts WHL koeficients ir 1. Ķidātai mencai – 1.17;
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4.2.2. Pievienot jaunu.
Sadaļa sastāv no apakšsadaļām:
 Zivju suga un daudzums - vienā datu ievades reizē var ievadīt
tikai vienu zivju sugu.
 Cita informācija
 Ģeogrāfiskā vieta - dati ielasās automātiski, ja iepriekš ticis
izvēlēts sistēmā esošs zvejas žurnāls.
 Zivju apstrāde
Lai reģistrētu pirkuma zivis, jāaizpilda visi obligātie (ar * atzīmētie)
lauki. Pēc lauku aizpildīšanas jāapstiprina ievadītais, nospiežot pogu
“Saglabāt”. Sadaļā “Reģistrētās zivis” parādīsies ievadītās zivis.

Attēls nr. 15

Pretī katram ierakstam redzama poga “Rediģēt”, kuru nospiežot, sadaļa
“Pievienot jaunu” aktivizējas rediģēšanas režīmā. Veicot nepieciešamās
izmaiņas, jānospiež poga “Saglabāt”. Sadaļā “Reģistrētās zivis” tiks
attēlots izmainītais ieraksts.

5. Saglabāta pirmā pirkuma darījuma
apstiprināšana sistēmā
Pēc pirmā pirkuma darījuma saglabāšanas, jānospiež poga “Atpakaļ
uz sarakstu”. Atvērsies darījumu saraksta logs. Saraksta sākumā būs
redzams no jauna izveidotais pirkuma darījums, kuram pretī būs
redzamas trīs jau pieminētās pogas:
 “Rediģēt”
 “Rediģēt pārdoto”
 “Apstiprināt”
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Attēls nr. 16

Lai ievadītais darījums tiktu ievadīts sistēmā, tas ir jāapstiprina ar
pogas “Apstiprināt” palīdzību. Pēc pogas apstiprināt nospiešanas,
darījumu sarakstā pretī apstiprinātajam darījumam redzamas pogas:
 “Apskatīt” – iespējams apskatīt ievadītā darījuma detaļas
 “Izdrukāt” – piedāvā saglabāt pirkuma darījuma dokumentu
PDF formātā

Attēls nr. 17
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