Nozvejoto zivju izkraušanas
kontroles un zivju tirdzniecības un
transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudes noteikumi
Zemkopības ministrija
2018.gada 20.aprīlis

Svarīgākais noteikumos I
Ministru kabineta 2018. gada 20.februāra noteikumi
Nr. 94 «Zivju izkraušanas kontroles un zivju
tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un
ražošanas telpu pārbaudes noteikumi» nosaka, ka
prasības par produktu elektronisko izsekojamību tirgū un
datu par darbībām ar produktiem ievadīšanu LZIKIS
stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā;

Svarīgākais noteikumos II
• Visiem operatoriem, kuri veic darbības ar produktu
partijām jābūt LZIKIS lietotājiem un to nodrošina:
- Iesniedzot iesniegumu ZM vai elektroniski
LZIKIS;
- e-pastā saņemot lietotājvārdu un paroli;
• Nemainās zivju pirmo pircēju reģistrācijas kārtība;
• Zivju svēršanu kā līdz šim veic pirmais pircējs vai
persona, kas atbildīga par produktu glabāšanu vai
transportēšanu pirms to pirmās pirkšanas;
• Pēc zivju pircēja pieprasījuma zvejnieks sniedz
tam attiecīgos datus, kas ir nepieciešami nozvejas
sertifikāta pilnīgai aizpildīšanai;

Produktu izsekojamība tirgū I
•
•
•
•
•

LZIKIS saņemot nozvejas datus no ERS automātiski
izveido partijas un piešķir tām identifikācijas numurus
(kvadrātkodus);
Operatori ievada LZIKIS datus par visām darbībām ar
partijām;
Operatori
nodrošina
identifikācijas
numura
(kvadrātkoda) uzskatāmību un pieejamību pie partijām
visos produkta aprites posmos;
Identifikācijas numuru (kvadrātkodu) var pievienot
visai partijai vai katrai tās daļai (kastei, paletei,
konteineram utt);
Ja partija tiek sadalīta vai apvienota, operatori
noņem iepriekšējo partijas identifikācijas numuru
(kvadrātkodu) un pievieno tai jaunu LZIKIS
ģenerētu identifikācijas numuru (kvadrātkodu).

Produktu izsekojamība tirgū II
Identifikācijas numurs (kvadrātkods)

Izdrukā ietverta arī tekstuāla informācija
saskaņā ar Regulas prasībām
Nav noteiktas tehniskās prasības identifikācijas numura (kvadrātkoda)
izmēram, izdrukas viedam, novietošanai, piestiprināšanai utt. Operatoram
jāspēj uzrādīt partija un tai pievienotais identifikācijas numurs
(kvadrātkods), kas ir skaidri uzskatāms un salasāms.

Produktu izsekojamība tirgū III
• Operators, kurš pārdod zivis, 12 stundu laikā pārdošanas datus
reģistrē LZIKIS, bet pircējs tos LZIKIS apstiprina;
• Produktu izsekojamība tirgū un tālāka datu reģistrācija LZIKIS
beidzas :
1. ja partiju realizē mazumtirdzniecības vietā;
2. ja partiju eksportē;
3. ja partiju izmanto apstrādei produktu ar Kombinētās
nomenklatūras nr. 1604 un 1605 ražošanai (konservi,
preservi)
4. ja partija tiek izņemta nepārtikas izmantošanai.
• Minētos gadījumos partijas pārdevējs, eksportētājs vai
apstrādātājs tāpat 12 stundu laikā attiecīgā darījuma datus reģistrē
LZIKIS

Paldies par uzmanību!

