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Darba uzdevumi un SIA “In-volv Latvia” (reģ. nr. 40103228725) piedāvājums nepieciešamo
izmaiņu veikšanai Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles informācijas sistēmu
(LZIKIS) pilnveidošanai:
1. Atskaite “Maksājumu bilance (kopskats)”
a. Pārveidot datu atlases algoritmu tādā veidā, lai saņemtie maksājumi tiktu
atlasīti neatkarīgi no plānotajiem maksājumiem un vienmēr tiktu attēloti
atskaites “Saņemtie maksājumi” kolonnā;
b. Pievienot papildus kolonnas “Plānotie maksājumi (zvejas tiesību nomas
protokoli)”, “Plānotie maksājumi (neierobežotās sugas)”. Kolonnas jānovieto
aiz kolonnas “Plānoto maksājumu summa”. Datu atlase: kolonnai “Plānotie
maksājumi (zvejas tiesību nomas protokoli)” jāattēlo plānoto maksājumu
summu par zvejas tiesību nomas protokoliem un to grozījumiem attiecīgajai
kompānijai par norādīto atskaites periodu (datu iekļaušana pēc maksājuma
sagaidāmā datuma), jāiekļauj maksājumi gan pēc Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča lēmumu datiem, gan pēc starptautisko ūdeņu datiem. Kolonnai ”
“Plānotie maksājumi (neierobežotās sugas)” jāsatur maksājumu summai par
kvotētām, bet neierobežotām zivju sugām – plekste Baltijas jūras un Rīgas
jūras līcī, citas sugas starptautiskajos ūdeņos (tiek atzīmētas ar zivju sugu
UNREGULATED), atskaitē jāparāda dati par attiecīgo kompāniju, par norādīto
atskaites periodu, datu atlase pēc sagaidāmā maksājuma datuma.
2. Atskaite “Maksājumu bilance par kompāniju”
a. Pārveidot datu atlases algoritmu tādā veidā, lai saņemtie maksājumi tiktu
atlasīti neatkarīgi no plānotajiem maksājumiem;
b. Atskaites struktūra (kolonnās) maksimāli jāpietuvina atskaitei “Maksājumu
bilance (kopskats)”, jāpievieno trūkstošās kolonnas, jāpārsauc kolonnas ar
atšķirīgiem nosaukumiem, izņemt kolonnu “Saņemtais maksājums
(atmaksa)”
c. Jānodrošina, ka atskaite satur maksājumus tikai par zvejas tiesību nomas
protokolu un neierobežoto sugu maksājumiem, neiekļaujot maksājumus par
komercdarbības licencēm un cita veida maksājumus saņemto maksājumu
summās.
3. Iespēja dzēst ielādētos maksājumu failus LZIKIS sadaļā “Ielādētie faili”. Dzēšot failu,
lietotājam jāsaņem paziņojums, ka dzēšot failu, tiks atsaistīti saņemtie maksājumi un
tiks dzēsti saņemtie maksājumi. Sistēmai jāsagaida lietotāja apstiprinājums par
darbības turpināšanu. Dzēšot failu, sistēmai automātiski jāveic sekojošas darbības
(jāņem vērā, ka nedz ielādētiem failiem, nedz ielādētiem maksājumiem LZIKIS
sistēmā nav auditācijas mehānisms un darbību vēsture atsekota netiks):
a. Jāatsaista saņemtie maksājumi no plānotajiem maksājumiem – zvejas tiesību
nomas protokolu un neierobežotu zivju sugu maksājumu gadījumā;

b. Jānoņem atzīme “samaksāts” komercdarbības licences maksājuma
gadījumā;
c. Jādzēš pievienotie no šī faila saņemtie maksājumi;
d. Jādzēš pats fails no datu bāzes.
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