1. Lai iegādātos Licenci Višķu pagasta teritorijas ietvaros jādodas pēc sekojošas adreses
www.epakalpojumi.lv

2. Kad ir ievadīta adrese, lai sāktu iegādes procesu jāatrod virsrakstu e-Loms un zemāk ir saite Sākt
pakalpojumu. (norādīts attēlā)

3.

Pēc saites nospiešanas parādīsies Jums iespējamās darbības „Jaunas atļaujas noformēšana”, „Loma
reģistrēšana”, „Manas licences”, (1) un Ūdenstilpju saraksts, kuriem Jūs varat iegādāties Licenci (2)

4. Pēc nepieciešamās Jums ūdens tilpnes izvēles parādās ezera apraksts, atrašanas vieta un citi dati
par to.

5. Zem apraksta zemāk ir parādītas pieejamās licences, kuras Jūs varat iegādāties

6. Pēc licences izvēles parādās logs, kurā nepieciešams izvēlēties datumu no, kura Jūs vēlaties lietot
licenci, piebilde, ar atpakaļejošu datumu licenci iegadāties NAV iespējams.

7. Pēc datuma izvēles automātiski parādās datums ar kuru beidzas licences darbība. Pēc datuma
izvēles jānospiež poga „Labi”

8. Pēc pogas „Labi” nospiešanas programma Jums piedāvā turpināt iepirkties vai doties uz Pirkuma
grozu, lai apmaksātu licenci. Šajā gadījumā izvēle tiek darīta, lai apmaksātu pirkumu. Spiežam pogu
„Uz pirkuma grozu”

9. Redzam, ka pirkums ir pievienots grozam, kas tiek atspoguļots pirkuma groza saturā (1). Bet kā
redzams, nav norādīts ne pircēja Vārds, Uzvārds, ne ka licence tiek pirkta. Nākamā darbība ir
Autorizēšanās (2). Spiežam pogu „Autorizēties”

10. Pēc autorizēšanas pogas nospiešanas Jums piedāvā vairākus veidus kā autorizēties sistēmā. Spiežam
„Turpināt”

11. tiek piedāvāti vairāki veidi, kā Jūs varat autorizēties izvēlaties Jums nepieciešamo un autorizējieties
sistēmā.

12. Pēc tā kā Jūs veicāt autorizāciju augšējā labajā stūrī (1), parādīsies Jūsu vārds, uzvārds, kas apliecinās
Jūsu personību. Lai būtu iespējams turpināt licences iegādi ir jānorāda Jūsu dati nospiežot uz saites
„nav norādīts”

13. Datu aizpildīšanas blankā jāaizpilda visus laukus, kurus prasa. Pie tam ir iespēja izvēlēties, kam Jūs to
licenci iegādājaties – Sev, vai kādam citam (mammai, tētim, brālim, draugam). Pēc lauku
aizpildīšanas spiežam pogu „Labi”

14. Pēc datu lauku aizpildīšanas Iepirkuma grozā parādīsies Vārds, uzvārds, kam tiek pirkta licence (1).
Lai sekmīgi turpinātu licences iegādi Jums ir jāiepazīstas ar noteikumiem, kurus Jūs apņematies pildīt
un kādas apņemas pildīt Višķu pagasta pārvalde, lai to apstiprinātu ir jāatzīmē lauciņš ar ķeksīti (2).
Kad tas tiek izdarīts izvēlaties Jums ērtāku variantu, kā apmaksāt izvēlēto licenci(ces) (3).

15. Pēc tā kā Jūs izpildījāt maksājumu parādīsies informatīvs logs ar, kurā tiks norādīts, ka maksājums ir
izpildīts. Logu nepieciešams aizvērt nospiežot uz pogas „Aizvērt logu”.

16. pēc tā kā Jūs aizvērsiet informatīvo logu, automātiski tiksiet uz savu licenču sarakstu, kur varēs
redzēt, ka Jūsu iegādātā licence(ces) ir aktīvas vai neaktīvas (1). Lai apskatītu licenci nepieciešams
nospiest uz Jūsu vārda, uzvārda (2).

17. Pēc tā kā Jūs nospiedīsiet uz sava vārda, uzvārda atvērsies Jūsu licence PDF formātā, kuru
nepieciešams izdrukāt, bet ja Jums tādas iespējas nav, Tad norakstiet Makšķerēšanas licences
numuru, lai amatpersona, kura pārbauda licenci varētu pārbaudīt pēc saviem datiem vai Jūs esat
iegādājies licenci. Licencē būs atspoguļots Jūsu personas dati, kurus Jūs ierakstījāt 13. Punktā.

Ceru, ka licences iegāde tika izpildīta veiksmīgi, ja rodas kādi jautājumi par licences iegādi varat zvanīt pa
tālruni: 26860311 – Valdis Zukulis.

NE ASAKAS!!!

