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Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, 
pārraidīt, pārrakstīt, uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez 
iepriekš saņemtas SIA “Tieto Latvia” atļaujas. 

 

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai šo dokumentu atļauts lietot bez 
ierobežojumiem Latvijas valsts varas un pārvaldes institūcijās. 

 
 
 
SIA „Tieto Latvia” 
Reģ. Nr. 40003193130 
Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija 
Tālr. +371 67510000, fakss +371 67030001 
E-pasts: marketing.latvia@tieto.com 
http://www.tieto.lv 
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1. Sfēra 

1.1. Ievads 
Šis Projekta „Valsts Izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumu 

izstrāde un ieviešana” dokuments ir izstrādāts saskaņā ar 2015.gada 22.jūlija vienošanos 
Nr.05_2015 (Izpildītāja vienošanās reģistrācijas numurs) „Par Valsts izglītības informācijas 
sistēmas funkcionalitātes papildinājumu izstrādi un ieviešanu” (turpmāk tekstā – Līgums), kas 
noslēgts starp Izglītības un zinātnes ministriju kā Pasūtītāju un SIA „Tieto Latvia” kā 
Izpildītāju. 

1.2. Programmatūras sistēmas pārskats 
Valsts izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes papildinājumu izstrādes un 

ieviešanas mērķis ir papildināt esošo VIIS funkcionalitāti ar augstskolu reģistru un tā atbalstošo 
funkcionalitāti, kā arī pilnveidot un attīstīt datu apmaiņas saskarnes. 

Programmatūrā plānots ietvert šādas funkcionālās sfēras: 
� Augstākās izglītības iestāžu un studējošo personu reģistrs; 
� VIIS esošā datu apmaiņas risinājuma pilnveide.  

1.3. Dokumenta pārskats 
Dokumenta mērķis ir sniegt aprakstu par lietotāju sagatavošanu darbam ar VIIS augstskolu 

bloku, programmatūras versijas izveidi un uzstādīšanas aprakstu. Šī dokumenta mērķauditorija 
ir IZM informāciju tehnoloģiju speciālisti un augstskolu IT daļu speciālisti, kuri izstrādā datu 
apmaiņas mehānismu starp augstskolu informācijas sistēmām un VIIS. 
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2. Lietotie termini, saīsinājumi un to skaidrojumi 
1.tabula. Saīsinājumu un terminu skaidrojums 

Saīsinājums, termins Skaidrojums 
IT Informācijas tehnoloģija 

IZM Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 

LR Latvijas Republika 

VIIS Valsts Izglītības informācijas sistēma 
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3. Saistītie dokumenti 
[PPP] Valsts Izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes 

papildinājumu izstrāde un ieviešana. Programmatūras 
pārvaldības plāns. VIIS. PPP.001.1.3 

[AUG_PPS] Valsts Izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes 
papildinājumu izstrāde un ieviešana. VIIS izmantošanas 
paplašināšana augstākās izglītības sektorā. Programmatūras 
prasību specifikācija. VIIS.AUG.PPS.001.2.0 
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4. VIIS administratora rokasgrāmata 

4.1. VIIS lietotāju sagatavošana darbam ar augstākās izglītības iestāžu 
funkcionālo bloku 

Darbam ar augstākās izglītības iestādēm ir pielāgotas biznesa lomas: VIIS iestādes operators, VIIS 
operators un VIIS skatītājs. 

2.tabula. VIIS augstskolu bloka lietotāju uzstādījumi 
Loma Funkcionalitāte Papildus atribūts 

VIIS iestādes 
operators 

Darbs ar iestādes personām 

Darbs ar iestādes semestriem 

Darbs ar iestādes izglītības dokumentāciju 

Darbs ar CSV augšupielādi 

Piesaistot lomu ir obligāti jānorāda 
lomas atribūts “Iestāde”,  par kuru 
tiks sniegta informācija.  
Lietotājs varēs darboties tikai ar šajā 
atribūtā norādīto iestāžu datiem. 

VIIS operators Darbs ar visu  iestāžu licencēm 

Darbs ar visu iestāžu studiju virzienu 
akreditācijām 

Darbs ar visu iestāžu personām 

Darbs ar visu iestāžu semestriem 

Darba ar visu iestāžu izglītības 
dokumentāciju 

Darbs ar CSV augšupielādi 

- 

VIIS skatītājs Pieejami augstākās iestādes datu bloki 
skatīšanās režīmā. 

- 

4.1. Tīmekļa pakalpes lietotāja sagatavošana 
Augstskolām, kuras vēlas izmantot tīmekļa pakalpi studējošo personu datu apmaiņai, ir jāizveido 

VIIS lietotājs, kuru augstskolas norāda pakalpes pieslēgšanās parametros. VIIS lietotājam ir jābūt 
piešķirtām 3. tabulā pieminētajām lomām. 

3.tabula. Tīmekļa pakalpes lietotāju uzstādījumi 
Loma Funkcionalitāte Papildus atribūts 

VIIS iestādes operators Ļauj nodot informāciju caur 
tīmekļa pakalpi par augstākās 
izglītības iestādi. 

Piesaistot lomu ir obligāti jānorāda lomas 
atribūts “Iestāde”,  par kuru tiks sniegta 
informācija.   
Lielo augstskolu gadījumā  ir jāpiesaista 
pamatiestāde un visas filiāles. 
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Loma Funkcionalitāte Papildus atribūts 

VIIS web servisa 
lietotājs 

Ļauj lietot tīmekļa pakalpi 
studējošo personu datu 
apmaiņai. 

- 
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5. Tīmekļa pakalpes (datu apmaiņa ar augstskolām) 
Šī nodaļa  ir  palīgmateriāls  augstākās izglītības iestādēm, kas vēlas izmantot vienkāršo objektu 

piekļuves protokola (SOAP) tīmekļa pakalpju risinājumu, lai  nodotu informāciju par iestādi un iestādē 
studējošajām personām uz Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības 
informācijas sistēmu (VIIS).  

Augstskolām, kuras neizmantos tīmekļa pakalpju risinājumu, datu ievade VIIS ir veicama manuāli, 
vai izmantojot CSV datņu importa funkcionalitāti. 
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5.1. Tīmekļa pakalpes vispārīgs apraksts 

Autentifikācija

Datu nodošana

Pakalpes atbilde

Kļūdas fiksēšana

Jā

Nē

Vai autentifikācija ir 
veiksmīga?

Vai datu apstrāde ir 
veiksmīga?

Jā

Nē

Pakalpes izsaukšana

 

Attēls 1 Tīmekļa pakalpes darbību loģikā secība 

1. Tīmekļu pakalpes realizētas, izmantojot vienkāršo objektu piekļuves protokolu (SOAP) ar XML 
ziņojumu apmaiņu. 

2. Augstskolu un IZM datu pārraides risinājums izstrādāts, izmantojot Windows Communication 
Foundation (WCF) .NET struktūru. 

3. Datu apmaiņai ir izstrādātas divas tīmekļa pakalpes: SendPersonDataService un 
SendSemesterDataService (sīkāku aprakstu skatīt nodaļā 5.3 Tīmekļa pakalpes definīcijas). 
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4. Pakalpes ir publiski pieejamas, bet, lai veiktu datu nodošanu, ir nepieciešams veikt pakalpes 
lietotāja autentifikāciju (skatīt nodaļu 5.2 Autentifikācija). 

5. Pakalpes izsaukšanu iniciē augstskolu IS. 
6. Datu sniegšanas biežums atkarīgs no augstskolā realizētā mācību procesa. Izstrādājot pakalpes, tiek 

paredzēta datu nodošana vismaz reizi mēnesī. 

5.2. Autentifikācija 
Tīmekļa pakalpes ir publiski pieejamas, bet to metožu izsaukumiem ir nepieciešams veikt lietotāja 

autentifikāciju. Tīmekļa pakalpes autentifikācijai tiek izmantots WSS SOAP Message Security 1.0 
standarts, kurš nodrošina ziņojuma šifrēšanu. 

4.tabula. Saite uz standarta aprakstu 
Stand. 

apraksts 
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-1.0.pdf 

 
Autentifikācijai nepieciešamo lietotāju un sākotnējo paroli piešķir IZM. Piešķirto sākotnējo paroli 
ir iespējams nomainīt. Pieslēdzoties VIIS sistēmai pirmo reizi, tā jautās nomainīt sākotnēji piešķirto 
paroli.  

5.3. Tīmekļa pakalpes definīcijas 
Tīmekļa pakalpes izsaukšanas definīcijas atrodamas to WSDL.  

5.tabula. Saites uz pakalpju WSDL  
Pakalpes nosaukums WSDL (tīmekļa pakalpes definīcijas) 

SendPersonDataService https://viis.lv:442 /services/SendPersonDataService.svc?wsdl 

SendSemesterDataService https://viis.lv:442 /services/SendSemesterDataService.svc?wsdl 

 
Datu apmaiņā ar augstākās izglītības iestādēm tiek izmantotas šādas VIIS tīmekļa pakalpes metodes: 

x SendSemesterData() 
Metode tiek izmantota, lai no augstākās izglītības iestādēm saņemtu informāciju par tajās 
realizēto studiju programmu semestriem.  Nododamo datu struktūra norādīta 
AcademicGroups.XSD definīcijā, kas atrodama dokumenta pielikumā 
VIIS.AUG.ALR.Pielikums.XSD 

x SendPersonData() 
Metode tiek izmantota, lai no augstākās izglītības iestādēm saņemtu informāciju par 
studējošajām personām – to piederību programmas semestrim, akadēmisko atvaļinājumu, 
apmaiņas programmu, iegūto izglītības dokumentu. Nododamu datu struktūra norādīta 
InstitutionPersonData.XSD definīcijā, kas atrodama dokumenta pielikumā: 
VIIS.AUG.ALR.Pielikums.XSD 
 

 Tā kā personas datos nodotā informācija var glabāt saiti uz augstākās izglītības iestādē realizēto 
studiju semestri, tad nepieciešams ievērot sekojošo metožu izsaukšanas secību: 

1. SendSemesterData() 
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2. SendPersonData() 

5.4. Tīmekļa pakalpju izmantošana 
 

5.4.1. Sākotnējā datu nosūtīšana 
Uzsākot datu nodošanu IZM, sākotnēji nepieciešams nosūtīt informāciju par visām augstskolā 
izmantotajām studiju programmām un semestriem, izmantojot tīmekļa pakalpi SendSemesterData(). 
Ar vienu sūtījumu var nodot datus gan par pašu augstskolu, gan arī tās filiālēm, jo  pieprasījums paredz 
atkārtojošos datu bloku  <InstitutionData>, kur attiecīgi katrā no šiem  pieprasījumā ievietotajiem datu 
blokiem   kā parametrs  būs norādīts attiecīgās filiāles reģistrācijas numurs LR Izglītības iestāžu reģistrā  
birkā <InstitutionRegistrationNumber>.  

Pēc semestru veiksmīgas nosūtīšanas nepieciešams nosūtīt studējošo reģistru augstskolā , izmantojot 
tīmekļa pakalpi SendPersonData(). Sākotnējā (pilnā) datu nosūtīšanā vēlams studējošos sūtīt par katru 
augstskolas filiāli ar atsevišķu pieprasījuma izsaukumu, ja  kopējais augstskolā studējošo skaits 
(ieskaitot filiāles) pārsniedz 10 000 studējošo. Augstskolas ar mazāku studējošo skaitu visas filiāles var 
ietvert vienā pieprasījumā, jo, līdzīgi kā tīmekļa pakalpei SendSemesterData()¸ arī tīmekļa pakalpei 
SendPersonData(), pieprasījumā ir atkārtojošs datu bloks <Institution>, kur attiecīgi katrai filiālei 
aizpildāma birka <InstitutionRegistrationNumber> ar izglītības iestādes vai filiāles reģistrācijas 
numuru Izglītības iestāžu reģistrā.  

5.4.2. Izmaiņu nosūtīšana uz VIIS 
 

Pēc tam, kad sākotnējie dati nosūtīti uz VIIS sistēmu, regulāri 1 reizi mēnesī nepieciešams nosūtīt 
izmaiņas.  Ja studiju programmu un semestru datos nekādas izmaiņas nav notikušas, tad tīmekļa 
pakalpes SendSemesterData() izsaukums  nav nepieciešams. Pretējā gadījumā,  ja pēc iepriekšējā 
sūtījuma reizes ir notikušas izmaiņas studiju programmas   vai semestra datos, tad  nepieciešams 
nosūtīt izmaiņu datus ar tīmekļa pakalpi SendSemestreData().  Par izmaiņām uzskatāmas : 

- Izmaiņas akadēmiskajā mācību gadā (birka <AcademicYear>); 
- Jaunas studiju programmas esošā akadēmiskā gada ietvaros (birka 

<EducationProgramLicenceNumber>); 
Jauni semestri esošā akadēmiskā  gada un esošas studiju programmas ietvaros (birkas <Name> 
un <GroupGrade>).Saņemto semestru datu apstrādes algoritms sniegts Attēls 2. 
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Sākums

SendSemesterData() 
datu saņemšana

Lietotāja tiesību pārbaude
Tiek atgriezts 

kļūdas paziņojums 
ar kodu «501"

Nē

Izglītības iestādes esamības 
pārbaude

Tiek atgriezts 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «500"
Nē

Jā

Mācību gada pārbaude
Tiek atgriezts 

kļūdas paziņojums 
ar kodu «503"

Nē

Jā

Studiju programmas 
pārbaude

Tiek atgriezts 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «504"
Nē

Jā

Semestra perioda 
pārbaude

Tiek atgriezts 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «513"
Nē

Jā

Jā

Datu unikalitātes pārbaude

Jā

Saņemto semestra datu 
ievietošana VIIS DB

Beigas

Apstrādes statusa 
atgriešana

Nē

Vai visi semestri
apstrādāti?

Jā

Nē

 

Attēls 2. Tīmekļa pakalpes SendSemesterData() izsaukuma apstrādes algoritma shēma 
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1) Lietotāja tiesību pārbaude – pārbaude vai lietotājs, kurš autentificējies ar tīmekļa pakalpi 
ir tiesīgs sniegt informāciju par konkrēto augstskolu vai tās filiāli (pārbaude pēc birkas 
<InstitutionRegistrationNumber> datiem); 

2) Izglītības iestādes esamības pārbaude – pārbaude, vai LR Izglītības iestāžu reģistrā ir 
atrodama saņemtā izglītības iestāde (pārbaude pēc birkas  
<InstitutionRegistrationNumber> datiem); 

3) Mācību gada pārbaude – pārbaude, vai VIIS periodu reģistrā reģistrēts saņemtais mācību  
gads (pārbaude pēc birkas <AcademicYear>); 

4) Studiju programmas pārbaude – pārbaude, vai  konkrētajai augstskolai vai tās filiālei , par 
kuru tiek sniegti dati, ir reģistrēta saņemtā  studiju programmas licence un specializācija 
ar konkrēto studiju mācību valodu (pārbaude pēc birkām 
<EducationProgramLicenceNumber>, <SpecializationCode>  (ja specializācija ir norādīta) 
un <LearningLanguageCode>); 

5) Semestra perioda pārbaude – pārbaude, vai uzrādītais semestra datumu intervāls ietilpst 
VIIS sistēmā definētā mācību gada ietvaros (pārbaude pēc birkām <DateFrom> un 
<DateTill>); 

6) Datu unikalitātes pārbaude – pārbaude, vai jau iepriekš nav saņemti dati par augstskolu, 
studiju programmu un semestri. Tiek salīdzināti VIIS sistēmā esošie dati  ar saņemtajām 
birkām: 
- <InstitutionRegistrationNumber>; 
- <AcademicYear>; 
- <EducationProgramLicenceNumber>; 
- <SpecializationCode>  (ja norādīts); 
- <LearningLanguageCode>; 
- <Name>; 
- <GroupGrade>; 
- <DateFrom>; 
- <DateTill>. 

 
Saņemto datu apstrādē VIIS reģistrā tiek ievietoti tie semestri, kuri veiksmīgi izgājuši visas augstāk 
minētās pārbaudes. Ja kādam no saņemtajiem semestru datiem kāda no pārbaudēm ir neveiksmīga, 
tad VIIS reģistrā konkrētā semestra informācija konkrētajai studiju programmai netiek izvietota.  
 
Ar tīmekļa pakalpi  SendPersonData() nosūtāmas izmaiņas studējošo personu datos katru mēnesi. Ja 
studējošās personas datos nekādas izmaiņas nav bijušas (studējošais nav mainījis grupu/semestri, nav 
uzsācis studijas kādā jaunā programmā, nav uzsākts akadēmiskais atvaļinājums utt.), tad konkrētā 
studējošā persona sūtījumā nav iekļaujama.   Savukārt, ja studējošās personas  datos ir notikušas kādas 
izmaiņas, tad pieprasījumā jāiekļauj visa aktuālā informācija par studējošo personu konkrētajā 
augstskolā vai tās filiālē. Piemēram, ja paralēli esošajām studijām kādā no studiju programmām, 
students uzsācis studijas vēl citā studiju programmā, tad pieprasījumā jābūt iekļautai gan studiju 
programmai, kurā studēja līdz šim, gan jaunajai programmai, kurā studijas uzsāka.  
Saņemto datu apstrādes algoritms sniegts Attēls 3. 
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Sākums

SendPersonData() datu 
saņemšana

Lietotāja tiesību pārbaude
Tiek atgriezts 

kļūdas paziņojums 
ar kodu «501"

Nē

Izglītības iestādes esamības 
pārbaude

Tiek atgriezts 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «500"
Nē

Jā

Mācību gada pārbaude
Tiek atgriezts 

kļūdas paziņojums 
ar kodu «503"

Nē

Jā

Studiju programmas 
pārbaude

Tiek atgriezts 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «504"
Nē

Jā

Semestra pārbaude
Tiek atgriezts 

kļūdas paziņojums 
ar kodu «502"

Nē

Jā

Jā

1. 2.
3.
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Personas datu pārbaude

Saņemto studējošās 
personas datu 

ievietošana VIIS DB

Beigas

Apstrādes statusa 
atgriešana

Tiek atgriezts kāds 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «505", 
«506", «507", 
«508", «510"

Nē

Jā

Specifiskas datu pārbaudes

Tiek atgriezts kāds 
kļūdas paziņojums 

ar kodu «511", 
«512", «514"

Nē

Jā

Jā

Vai visas personas
apstrādātas?

Jā

Jā

Nē

1. 2.

3.

 

Attēls 3. Tīmekļa pakalpes SendPersonData()izsaukuma apstrādes algoritma shēma 

1) Lietotāja tiesību pārbaude – pārbaude vai lietotājs, kurš autentificējies ar tīmekļa pakalpi ir 
tiesīgs sniegt informāciju par konkrēto augstskolu vai tās filiāli (pārbaude pēc birkas 
<InstitutionRegistrationNumber> datiem); 

2) Izglītības iestādes esamības pārbaude – pārbaude, vai LR Izglītības iestāžu reģistrā ir 
atrodama saņemtā izglītības iestāde (pārbaude pēc birkas  <InstitutionRegistrationNumber> 
datiem); 

3) Mācību gada pārbaude – pārbaude, vai VIIS periodu reģistrā reģistrēts saņemtais mācību  
gads (pārbaude pēc birkas <AcademicYear>); 

4) Studiju programmas pārbaude – pārbaude, vai  konkrētajai augstskolai vai tās filiālei , par 
kuru tiek sniegti dati, ir reģistrēta saņemtā  studiju programmas licence un specializācija ar 
konkrēto studiju mācību valodu (pārbaude pēc birkām <EducationProgramLicenceNumber>, 
<SpecializationCode>  (ja specializācija ir norādīta)); 
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5) Semestra pārbaude – pārbaude, vai uzrādītais semestris eksistē VIIS datu bāzē (pārbaude pēc 
birkām <EducationProgramLicenceNumber>, <SpecializationCode>, <AcademicYear>, 
<GroupGrade>, <LearningLanguageCode>); 

6) Personas datu pārbaude – pārbaude, vai studējošajai personai pieprasījuma datos ir korekti 
norādīta piederība, vai studējošā persona  ir atrodama LR Iedzīvotāju reģistra datos, ja ir 
uzrādīts personas kods; 

7) Specifiskas datu pārbaudes – citas iepriekš nespecificētas datu korektuma pārbaudes. 

Saņemto datu apstrādē VIIS reģistrā tiek ievietoti dati par studējošajām personām, kuriem 
veiksmīgi notikusi apstrāde un neviena no pārbaudēm nav beigusies ar kļūdu. Ja studējošajai 
personai kāda no pārbaudēm beigusies neveiksmīgi, tad VIIS reģistrā konkrētās studējošās 
personas dati netiek izvietoti (apstrādāti) uyn dati par šo personu būs jānosūta atkārtoti. Serviss 
atgriež kļūdu raksturu par katru no studējošām personām individuāli.  
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5.5. Pakalpes atbilde 
Pakalpes m

etode pēc tai nodoto datu apstrādes sniedz atbildi.  N
orm

ālā gadījum
ā, kad datu saņem

šana ir notikusi bez  kļūdām
, m

etodes atgriež atbildi 
teksta virkni: ‘O

K
’. Ja datu saņem

šanā tika konstatētas kļūdas, pakalpes m
etode atgriež  kļūdu sarakstu.  

Zem
āk atspoguļota atbildes X

M
L taga <B

O
D

Y
> struktūra: 

6.tabula. Pakalpju atbildes struktūra 

E
lem

ents 
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bligāts 
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tkārto
jošs 

T
ips 

A
praksts 

B
ody 

R
esponse 

 
 

 
Pozitīvās atbildes bloks. 
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X
 

 
xs:string(2) 

R
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K
’  

Fault 
 

 
 

K
ļūdu bloks. 
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FaultString 
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E
lem

ents 
O

bligāts 
A

tkārto
jošs 

T
ips 

A
praksts 

exceptionID
Field 

X
 

 
xs:norm

alizedString 
O

bjekts, kura apstrādē notikusi kļūda. 

m
essageField 

X
 

 
xs:norm

alizedString 
K

ļūdas ziņojum
a teksts. 

descriptionField 
X

 
 

xs:norm
alizedString 

K
ļūdu izskaidrojošs apraksts. 

solutionField 
X

 
 

xs:norm
alizedString 

K
ļūdas risinājum

a apraksts. 
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5.5.1. Piemēri atbildei bez kļūdām: 
7.tabula. Piemērs  SendSemesterData atbildei bez kļūdām 

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <ActivityId CorrelationId="69bcd7ef-c134-448b-88e0-411fe5da989f" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">9f9e02cd-
ed3d-4101-aada-84f48ded45e3</ActivityId> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2015-12-18T08:44:20.019Z</u:Created> 

            <u:Expires>2015-12-18T08:49:20.019Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <SendSemesterDataResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

         <SendSemesterDataResult>OK</SendSemesterDataResult> 

      </SendSemesterDataResponse> 

   </s:Body> 

      </s:Envelope> 
 

8.tabula. Piemērs  SendPersonData atbildei bez kļūdām 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <ActivityId CorrelationId="acac1625-8c34-44e0-ab7d-e54fa411e399" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/2004/09/ServiceModel/Diagnostics">b7881b71-
41f6-4845-9873-2a9ed4a51418</ActivityId> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 
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         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2016-01-05T11:18:39.592Z</u:Created> 

            <u:Expires>2016-01-05T11:23:39.592Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <SendPersonDataResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 

         <SendPersonDataResult>OK</SendPersonDataResult> 

      </SendPersonDataResponse> 

   </s:Body> 

      </s:Envelope> 

5.5.2. Piemēri atbildei ar kļūdām: 
 

9.tabula. Piemērs  SendSemesterData atbildei ar kļūdām 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2015-12-17T12:12:20.117Z</u:Created> 

            <u:Expires>2015-12-17T12:17:20.117Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <s:Fault> 

         <faultcode>s:Server</faultcode> 
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         <faultstring xml:lang="en-US">List of SendPersonDataService service processed 
errors:</faultstring> 

         <detail> 

            <EServiceExceptionListStructure xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

               <eServiceExceptionField> 

                  <EServiceExceptionStructure> 

                     <descriptionField>\"Datums no\" ir obligāts lauks piederībai iestādei. Gan VIIS 
reģistrā, gan padotajos datos nevar atrast datumu, kas varētu atbilst piederības \"Datumam 
no\".</descriptionField> 

                     <eventCodeField>506</eventCodeField> 

                     
<exceptionIDField>InstitutionsInstitutionPersonParticipation</exceptionIDField> 

                     <messageField>Studentam ar personas kodu '15029111102' nevar piereģistrēt 
piederību iestādei 'Rīgas Tehniskā universitāte', jo nevar noteikt piederības \"Datumu 
no\".</messageField> 

                     <solutionField>Nepieciešams padot datus par personas piederību semestrim, lai 
varētu noteikt piederības \"Datumu no\".</solutionField> 

                  </EServiceExceptionStructure> 

                  <EServiceExceptionStructure> 

                     <descriptionField>Apmaiņas programmas datumu intervāls (01.10.2015 - 
31.12.2015) pārklājas ar akadēmiskā atvaļinājuma datumu intervālu vienas izglītības 
programmas (Licences numurs: LC000144458; Specializācijas kods: ) 
ietvaros!</descriptionField> 

                     <eventCodeField>512</eventCodeField> 

                     
<exceptionIDField>TEA.VIIS.Core.StudentAcademicVocation</exceptionIDField> 

                     <messageField>Apmaiņas programmas datumu intervāls pārklājas ar 
akadēmiskā atvaļinājuma datumu intervālu!</messageField> 

                     <solutionField>Lūdzu pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā salabojiet 
datumu intervālus. Datumu intervāli akad. atvaļinājumiem un apmaiņas programmām nedrīkst 
pārklāties vienas izg. programmas kontekstā.</solutionField> 

                  </EServiceExceptionStructure> 

               </eServiceExceptionField> 

            </EServiceExceptionListStructure> 

         </detail> 
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      </s:Fault> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

 

10.tabula. Piemērs  SendPersonData atbildei ar kļūdām 
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
1.0.xsd"> 

   <s:Header> 

      <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"> 

         <u:Timestamp u:Id="_0"> 

            <u:Created>2016-01-05T11:44:40.057Z</u:Created> 

            <u:Expires>2016-01-05T11:49:40.057Z</u:Expires> 

         </u:Timestamp> 

      </o:Security> 

   </s:Header> 

   <s:Body> 

      <s:Fault> 

         <faultcode>s:Server</faultcode> 

         <faultstring xml:lang="en-US">List of SendPersonDataService service processed 
errors:</faultstring> 

         <detail> 

            <EServiceExceptionListStructure xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/" 
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

               <eServiceExceptionField> 

                  <EServiceExceptionStructure> 

                     <descriptionField>Notika VIIS sistēmas kļūda. Laiks: 05.01.2016 13:44:40 uz 
VIIS-FE1. Lūdzu sazinieties ar VIIS administratoru.</descriptionField> 

                     <eventCodeField>300</eventCodeField> 

                     <exceptionIDField>05.01.2016 13:44:40 uz VIIS-FE1</exceptionIDField> 

                     <messageField>Notika VIIS sistēmas kļūda. Laiks: 05.01.2016 13:44:40 uz 
VIIS-FE1. Lūdzu sazinieties ar VIIS administratoru.</messageField> 
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                     <solutionField>Lūdzu sazinieties ar VIIS administratoru un nododiet viņam 
augstākminēto kļūdas laiku un servera nosaukumu.</solutionField> 

                  </EServiceExceptionStructure> 

               </eServiceExceptionField> 

            </EServiceExceptionListStructure> 

         </detail> 

      </s:Fault> 

   </s:Body> 

</s:Envelope> 

Visu iespējamo pakalpju kļūdu apraksti atrodami pielikumā: 
VIIS.AUG.ALR.Pielikums.Kludas. 
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6. CSV datņu importa struktūras definīcija 
Augstskolām, kuras datus importēs izmantojot VIIS izstrādāto CSV datņu augšupielādes 

risinājumu, pieejams sagaidāmo CSV datņu struktūras apraksts.  Tas atrodams pielikumā  
VIIS.AUG.ALR.Pielikums.CSV. 
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7. Versijas izveide 
Nodevuma CD ir izvietots katalogs \Izpildkodi, kurā izvietota VIIS sistēmas instalācija. 

Nodevuma uzstādīšana veicama pa soļiem. 

1. Nepieciešams atarhivēt katalogā esošo arhīva datni “IZM_Test_HEAD.zip”. 

2. Pirms versijas instalēšanas nepieciešams veikt šādu konfigurācijas uzstādīšanu: 
x katalogā \IZM_Test_HEAD\Scripts nepieciešams atvērt datni “DeployIZMTest.ps1” 

un uzstādīt parametra “CertificatePath” vērtību vienādu ar ceļu, kur atrodas VIIS 
sistēmas instalācijas sertifikāti (15.rinda datnē). Nodevumā tur ierakstīts ceļš uz VIIS 
produkcijas vides sertifikātiem (CertificatePath=\\viis-tfs1\install\VIIS\cer\); 

x katalogā \IZM_Test_HEAD\Scripts datnē “DeployIZMTest.ps1” nepieciešams 
uzstādīt attiecīgo izmantojamo host vērtības (62.rinda). Tur nodevumā esošā: 

$hosts=@( 
   @{ 
      Name="viis-tfe1.iis.izm.gov.lv" 
      Type = $hosttypes.FE 
   } 
#   @{ 
#      Name="viis-tdb1.iis.izm.gov.lv" 
#      Type = $hosttypes.DB 
#   }    
) 

vietā nepieciešams uzrādīt aplikācijas un servisu korektas adreses. 
x katalogā \IZM_Test_HEAD\Scripts datnē “AddIISSite.ps1” sākot no 29.-ās rindas 

jāuzstāda korekti aplikācijas instalēšanas vides visiem VIIS moduļiem. Jāatrod sadaļas 
“elseif ($Configuration -eq "Test")” un katrā no tām jāuzstāda atbilstoši: 
$sitePort = "???" 

 $userName="???" 
 $siteUrl="???" 
 

3. Pēc konfigurācijas uzstādīšanas nepieciešams startēt \IZM_Test_HEAD\install.bat 
datni, kura veiks versijas uzstādīšanu VIIS vidē attiecīgi veicot izmaiņas arī VIIS datu 
bāzē.   


