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 Ievads 1.

Dokuments „Testēšanas rezultātu apraksts” ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta „Informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko kopā ar nozares un zinātniskajiem sadarbības 

partneriem īsteno SIA „IT kompetences centrs”  pētījuma Nr. 1.16. „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” 

dokumentācijas. 

Dokumentā ir ietverts: 

1. Testēšanas plāns; 

2. Konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns; 

3. Ieviesto jauninājumu žurnāls; 

4. Testēšanas žurnāls; 

5. Ārpakalpojumu sniedzēju veiktā testēšana. 

6. Pielikumi: 

 Pielikums Nr. 1 – Prototipa drošības testēšanas atskaite; 

 Pielikums Nr. 2 - Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības 

testēšanas atskaite; 

 Pielikums Nr. 3 - Prototipa loģikas akcepttestēšanas atskaite. 

 Saistība ar citiem dokumentiem 1.1.

Šis dokuments ir lietojams kopā ar šādiem dokumentiem:  

1. Informācijas avotu un datu apstrādes metožu identificēšana; 

2. Nestrukturēto datu avotu normalizācijas un strukturēšanas algoritmu izpēte; 

3. Tehniskā specifikācija; 

4. Sistēmas projektējuma apraksts. 

 Nolūks 1.2.

1. Mērījumu un testēšanas gaitā pārbaudīt sistēmu no: 

 Funkcionālās puses; 

 Nefunkcionālās puses; 

 Biznesa procesa puses. 

2. Problēmu konstatēšanas gadījumā pieteikt problēmu ziņojumus speciāli šim nolūkam izveidotā 

ziņojumu reģistrā un tos novērst, lai pilnveidotu sistēmas funkcionalitāti; 

3. Apkopot informāciju par veiktajiem mērījumiem un testu rezultātiem.  
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 Dokumenta pārskats 1.3.

Dokumentu veido seši nodalījumi:  

1. Pirmajā nodalījumā - Ievads - iekļauta informācija par dokumenta vispārējo struktūru, nolūku un 

dokumenta pārskatu; 

2. Otrajā nodalījumā - Testēšanas plāns – aprakstīts kā tiks veikta sistēmas testēšana; 

3. Trešajā nodalījumā – Konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns – aprakstīts kā un kur 

tiek pieteiktas konstatētās neatbilstības un to novēršana pieteikšanas gadījumā; 

4. Ceturtajā nodalījumā – Ieviesto jauninājumu žurnāls – uzskaitīti visi jauninājumi pēc „Ērti lietojamas 

saskarnes un intuitīvas lietojamības” testēšanas; 

5. Piektajā nodalījumā – Testēšanas žurnāls. TŽ – uzskaitītas sistēmas akcepttestēšanas laikā konstatētās 

neatbilstības; 

6. Sestajā nodalījumā – Ārpakalpojumu sniedzēju veiktā testēšana – uzskaitītas konstatētas neatbilstības 

un/vai sniegti ieteikumi sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” uzlabošanai. 
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 Testēšanas plāns 2.

Sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” testēšana sastāvēs no trijām daļām:  

1. Ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšana; 

2. Testēšanas scenārijs un tā testēšanas rezultāti; 

3. Veiktspējas testēšanas scenārijs un tās testēšanas rezultāti. 

 Ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšana 2.1.

Ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšana sastāvēs no sešām daļām: 

1. Visiem uzņēmuma darbiniekiem izsūtīts e-pasts par sistēmas ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas 

lietojamības testēšanu, kuras laikā jāpievērš uzmanība šādām minimālajām prasībām: 

 No katra stāvokļa iespējams atgrieztos uz sākuma stāvokli; 

 Atšķirīgie stāvokļi ir viegli atšķirami un ir saprotams, kurā stāvoklī atrodas vienums; 

 Pogas ir redzamas un viegli sasniedzamas; 

 Pogu nospiešana noved pie paredzamā rezultāta; 

 Iznirstošo izvēlņu ievadlauki strādā intuitīvi; 

 Ķeksīšu ievadlauki strādā intuitīvi; 

 Skatījumu iekšējā stāvokļa izmaiņas notiek intuitīvi; 

 Ir viegli atšķirams sākuma stāvoklis no starp- un rezultātu attēlošanas stāvokļiem; 

 Starpstāvokļi tiek attēloti līdzīgā veidā, kā arī ir noprotams, ka ir nepieciešama lietotāja darbība, 

lai nonāktu līdz gala rezultātam; 

 Rezultāta attēlošanas stāvoklis uztverams nepārprotami un saprotams, ka tas ir galējs stāvoklis; 

 Informācija ir pārskatāmi un loģiski strukturēta; 

 Ir saprotams, kādi dati tiek prasīti, kāds ir ievadāmo datu veids un kuri dati ir obligāti; 

 Datu ievades veidu lietojums ir saprātīgs un viennozīmīgi saprotams; 

 Logam ir galvene ar nosaukumu, saturs un kājene ar pogām – šie elementi ir stingri nodalīti un 

viegli uztverami; 

 Ir viegli saprotama uznirstošā loga semantiskā nozīme un pieejamās darbības; 

 Informācija visos logos ir līdzīgi attēlota, atbilstoši strukturēta – ar galveni (loga virsraksts), 

saturu un kājeni (pieejamās darbības); 

 Logu lielums ir saprātīgs un neizraisa lietojamības grūtības; 

 Ir viegli pieejama poga “Aizvērt”; 

 Logu iespējams aizvērt ar “Esc” klaviatūras taustiņu; 
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 Logu iespējams aizvērt ar peles klikšķi ārpus loga; 

 Logu iespējams aizvērt, nospiežot krustiņu loga augšējā labējā sānā; 

 Informācija ir loģiski un labi strukturēta un pārskatāma; 

 Ir viegli atšķirt, kuri dati ir lietotāja ievadītie un kuri – ģenerētie; 

 Ir viegli saprotams, vai paziņojums ir informatīvs, brīdinošs vai kritisks; 

 Paziņojums parādās tajā pašā (vai tuvumā) vietā stāvoklī, kur atrodams tā cēlonis; 

 Ir viegli saprotams, ka lietotāja ceļvedis ir tikai informatīvs; 

 Ceļvedis pieejams ātri, ērti un atbilstoši kontekstam; 

 Ceļveža pogas noformētas vienādi un nav pārprotama to nozīme; 

 Ievadlauku apraksti ir noformēti vienādi; 

 Ievadlauku grupas noformētas līdzīgi; 

 Pogu attēlojums ir līdzīgs; 

 Līdzīgs pogu noformējums; 

 Ir saprotams, vai laukā ir ievadīta vērtība vai nav ievadīta vērtība; 

 Lietotājs precīzi saprot, kādi dati no viņa tiek prasīti; 

 Krāsu intensitāte ir vienāda, krāsa nerada spriedzi acīs; 

 Teksts ir labi salasāms visās izmantotajās kombinācijās; 

 Fontu krāsas ir viegli uztveramas acīm; 

 Nosaukumi liecina par nepieciešamo lietotāja darbību, kur tas nepieciešams. 

2. Ieteikumu saņemšanas gadījumā to izskatīšana un apspriešana; 

3. Akceptēto ieteikumu reģistrēšana ziņojumu reģistrā; 

4. Akceptēto ieteikumu realizēšana sistēmā; 

5. Realizēto ieteikumu testēšana; 

6. Realizēto ieteikumu fiksēšana ieviesto jauninājumu žurnālā; 

7. Dokumentācijas „Sistēmas arhitektūra” papildināšana atbilstoši ieviestajiem jauninājumiem. 

 Akceptēto ieteikumu reģistrēšana ziņojumu reģistrā 2.1.1.

Katrs akceptētais ieteikums ziņojumu reģistrā tiek reģistrēts kā jauns uzdevums. Šajā brīdī ziņojuma statuss 

– Jauns (New), kurā norāda: 

1. Trakeri – Uzdevums (Task); 

2. Tematu; 

3. Īsu situācijas aprakstu; 

4. Sagaidāmo rezultātu;  
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5. Ieteikuma realizēšanas prioritāti. 

 Saņemts uzdevums par ieteikuma realizēšanu 2.1.2.

Sistēmas izstrādātājam, kurš saņem uzdevumu par ieteikuma realizēšanu jārīkojas šādi:  

1. Iepazīstas ar uzdevuma saturu un atbilstoši tajā norādītajai prioritātei uzsāk uzdevuma izpildi. Izvērtē, 

vai sniegtais apraksts ir pietiekams, lai izpildītu uzdevumu.  

2. Pēc 2.1.2. punkta 1. apakšpunktā noteikto darbu izpildes, veic sākotnējo produkta verifikāciju 

(testēšanu), lai pārliecinātos, ka uzdevumā pieteiktā funkcionalitāte ir izstrādāta; 

3. Pēc 2.1.2. punkta 1. apakšpunktā minētās verifikācijas (testēšanas) sekmīgas norises, Sistēmas 

izstrādātājs nekavējoties rakstveidā informē testētāju, norādot, ka uzdevums ir izpildīts. Šajā brīdī 

problēmziņojuma statuss – Izpildīts (Resolved) un piešķir attiecīgo uzdevumu uzdevuma pieteicējam; 

4. Ja testētāja pieteiktajā uzdevumā sniegtā informācija ir nepietiekama uzdevuma izpildei, Sistēmas 

izstrādātājs rakstveidā precizē neskaidros jautājumus un nosūta tos testētājam. Šajā brīdī 

problēmziņojuma statuss – Atgriezeniskā saite (Feedback) un piešķir attiecīgo darba uzdevumu 

uzdevuma pieteicējam. Pēc precizējošas informācijas saņemšanas Sistēmas izstrādātājs veic 2.1.2. 

punkta 1. apakšpunktā un 2.1.2. punkta 3. apakšpunktā minētos darbus norādītajā secībā. 

 Izpildīts pieteiktais uzdevums 2.1.3.

1. Pēc 2.1.2. punkta 3. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas, testētājs veic atkārtotu produkta 

verifikāciju (testēšanu) un tās sekmīgas norises gadījumā, uzdevuma statuss uzskatāms kā Slēgts 

(Closed).   

2. Ja atkārtota produkta verifikācija (testēšana) ir neveiksmīga, testētājs rīkojas, atbilstoši 3.3. punkta 2. 

apakšpunktā norādītajam. 

 Testēšanas scenārijs un tā testēšanas rezultāti 2.2.

Šajā nodaļā ir aprakstīts mērījumu un testēšanas scenārijs, pēc kura tika veikta sistēmas „Datu avotu 

analīzes un sasaistes rīks” akcepttestēšana. Mērījumu un akcepttestēšanas scenārijs iedalīts divās daļās:  

 Pozitīvā testēšana - kad tiek pārbaudīts vai sistēma darbojās atbilstoši kam tā ir paredzēta. PT; 

 Negatīvā testēšana - tiek pārbaudīts vai sistēma spēj pareizi apstrādāt lietotāja nestandarta 

darbības/neatbilstošus datus. NT. 

Tika testētas funkcijas ar ieejas datiem un pārbaudīts izejas rezultāts. Tika salīdzināta programmas uzvedība 

pret specifikāciju, kas aprakstīta dokumentā „Sistēmas arhitektūra”. 
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 Pozitīvā testēšana. PT 2.2.1.

Šajā nodaļā aprakstīts pozitīvās testēšanas scenārijs, pēc kura tika veikta sistēmas „Datu avotu analīzes un 

sasaistes rīks” akcepttestēšana. Tika testētas funkcijas ar ieejas datiem un pārbaudīts izejas rezultāts. Tika 

salīdzināta programmas uzvedība pret specifikāciju, kas aprakstīta dokumentā „Sistēmas arhitektūra”. 



 

 

 Subjektu ievade PR1-1 un Meklēšanas parametri PR1-2 2.2.1.1.

 Subjektu ievade PR1-1 un Meklēšanas parametri PR1-2 Tabula 1.

ID 
Prasības 

ID 
Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks PR1 
Subjektu ievade PR1-1 

PT1.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai objekta izvēle ir no datu 
ievades veida „Izkrītoša izvēle” 

Objekta izvēle ir no datu ievades veida 
„Izkrītoša izvēle” 

Objekta izvēle ir no datu 
ievades veida „Izkrītoša 
izvēle” 

PT2.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai objekta veida izvēle ir no 
kodifikatora „Objekti” 

Objekta veida izvēle ir no kodifikatora 
„Objekti” 

Objekta veida izvēle ir no 
kodifikatora „Objekti” 

PT3.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir atzīmēta 
vērtība „Fiziska persona” 

Pēc noklusējuma ir atzīmēta vērtība „Fiziska 
persona” 

Pēc noklusējuma ir 
atzīmēta vērtība „Fiziska 
persona” 

PT4.  PR1-1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ievades veids ir „F”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir izvēlēta iespēja 
„Fiziska persona” 

Ievades veids ir „F”, ja no kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta iespēja „Fiziska persona” 

Ievades veids ir „F”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir 
izvēlēta iespēja „Fiziska 
persona” 

PT5.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai subjekta ievades veids ir 
„Brīva teksta lauks” 

Subjekta ievades veids ir „Brīva teksta lauks” 
Subjekta ievades veids ir 
„Brīva teksta lauks” 

PT6.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir 
iespējama formātā 111111-11111 

Personas koda ievade ir iespējama formātā 
111111-11111 

Personas koda ievade ir 
iespējama formātā 111111-
11111 

PT7.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir 
iespējama formātā 11111111111 

Personas koda ievade ir iespējama formātā 
11111111111 

Personas koda ievade ir 
iespējama formātā 
11111111111 

PT8.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir  
obligāta 

Personas koda ievade ir  obligāta 
Personas koda ievade ir  
obligāta 

PT9.  PR1-1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ievades veids ir „J”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir izvēlēta iespēja 
„Juridiska persona” 

Ievades veids ir „J”, ja no kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta iespēja „Juridiska 
persona” 

Ievades veids ir „J”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir 
izvēlēta iespēja „Juridiska 
persona” 

PT10.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai subjekta ievadei ir „Brīva 
teksta lauks” 

Subjekta ievadei ir „Brīva teksta lauks” 
Subjekta ievadei ir „Brīva 
teksta lauks” 

PT11.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numura ievade ir 
formātā 00000000000 

Reģistrācijas numura ievade ir formātā 
00000000000 

Reģistrācijas numura ievade 
ir formātā 00000000000 
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ID 
Prasības 

ID 
Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

iespēja „2” 

PT12.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numura ievade ir 
obligāta 

Reģistrācijas numura ievade ir obligāta 
Reģistrācijas numura ievade 
ir obligāta 

PT13.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

Ir iespējams atzīmēt tikai vienu vērtību 
Ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

PT14.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai objekta izvēle ir no datu 
ievades veida „Izkrītoša izvēle” 

Objekta izvēle ir no datu ievades veida 
„Izkrītoša izvēle” 

Objekta izvēle ir no datu 
ievades veida „Izkrītoša 
izvēle” 

PT15.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai objekta veida izvēle ir no 
kodifikatora „Objekti” 

Objekta veida izvēle ir no kodifikatora 
„Objekti” 

Objekta veida izvēle ir no 
kodifikatora „Objekti” 

PT16.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir atzīmēta 
vērtība „Fiziska persona” 

Pēc noklusējuma ir atzīmēta vērtība „Fiziska 
persona” 

Pēc noklusējuma ir 
atzīmēta vērtība „Fiziska 
persona” 

PT17.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai ievades veids ir „F”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir izvēlēta iespēja 
„Fiziska persona” 

Ievades veids ir „F”, ja no kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta iespēja „Fiziska persona” 

Ievades veids ir „F”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir 
izvēlēta iespēja „Fiziska 
persona” 

PT18.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai subjekta ievades veids ir 
„Brīva teksta lauks” 

Subjekta ievades veids ir „Brīva teksta lauks” 
Subjekta ievades veids ir 
„Brīva teksta lauks” 

PT19.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir 
iespējama formātā 111111-11111 

Personas koda ievade ir iespējama formātā 
111111-11111 

111111-11111 

PT20.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir 
iespējama formātā 11111111111 

Personas koda ievade ir iespējama formātā 
11111111111 

Personas koda ievade ir 
iespējama formātā 
11111111111 

PT21.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai personas koda ievade ir  
obligāta 

Personas koda ievade ir  obligāta 
Personas koda ievade ir  
obligāta 

PT22.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai ievades veids ir „J”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir izvēlēta iespēja 
„Juridiska persona” 

Ievades veids ir „J”, ja no kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta iespēja „Juridiska 
persona” 

Ievades veids ir „J”, ja no 
kodifikatora „Objekti” ir 
izvēlēta iespēja „Juridiska 
persona” 
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PT23.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai subjekta ievadei ir „Brīva 
teksta lauks” 

Subjekta ievadei ir „Brīva teksta lauks” 
Subjekta ievadei ir „Brīva 
teksta lauks” 

PT24.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numura ievade ir 
formātā 00000000000 

Reģistrācijas numura ievade ir formātā 
00000000000 

Reģistrācijas numura ievade 
ir formātā 00000000000 

PT25.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numura ievade ir 
obligāta 

Reģistrācijas numura ievade ir obligāta 
Reģistrācijas numura ievade 
ir obligāta 

PT26.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

Ir iespējams atzīmēt tikai vienu vērtību 
Ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks PR1 
Meklēšanas parametri PR1-2 

 

PT27.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ceļa meklēšanas metodes 
izvēle ir no datu ievades veida „Izkrītoša 
izvēle” 

Ceļa meklēšanas metodes izvēle ir no datu 
ievades veida „Izkrītoša izvēle” 

Ceļa meklēšanas metodes 
izvēle ir no datu ievades 
veida „Izkrītoša izvēle” 

PT28.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ceļa meklēšanas metodes 
izvēle ir no kodifikatora „Ceļa meklēšanas 
metodes” 

Ceļa meklēšanas metodes izvēle ir no 
kodifikatora „Ceļa meklēšanas metodes” 

Ceļa meklēšanas metodes 
izvēle ir no kodifikatora 
„Ceļa meklēšanas metodes” 

PT29.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ceļa meklēšanas metodes 
norādīšana ir obligāta 

Ceļa meklēšanas metodes norādīšana ir 
obligāta 

Ceļa meklēšanas metodes 
norādīšana ir obligāta 

PT30.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu  ceļa meklēšanas metodes vērtību 

Ir iespējams atzīmēt tikai vienu ceļa 
meklēšanas metodes vērtību 

Ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu ceļa meklēšanas 
metodes vērtību 

PT31.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir norādīta 
vērtība „Saišu svara” 

Pēc noklusējuma ir norādīta vērtība „Saišu 
svara” 

Pēc noklusējuma ir norādīta 
vērtība „Saišu svara” 

PT32.  PR1-2-2 Saites veids  
Pārbaudīt vai saites veida izvēle ir no datu 
ievades veida „Izvēles rūtiņa – vairāku 
iespēju izvēle” 

Saites veida izvēle ir no datu ievades veida 
„Izvēles rūtiņa – vairāku iespēju izvēle” 

Saites veida izvēle ir no 
datu ievades veida „Izvēles 
rūtiņa – vairāku iespēju 
izvēle” 

PT33.  PR1-2-2 Saites veids  
Pārbaudīt vai iespējamās saišu veidu 
vērtības ir: „Amatpersonas”, „Dalībnieki”, 
„Adreses”, „Visas saites” 

Iespējamās saišu veidu vērtības ir: 
„Amatpersonas”, „Dalībnieki”, „Adreses”, 
„Visas saites” 

Iespējamās saišu veidu 
vērtības ir: 
„Amatpersonas”, 
„Dalībnieki”, „Adreses”, 
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„Visas saites” 

PT34.  PR1-2-2 Saites veids  
Pārbaudīt vai ir iespējams vienlaicīgi 
atzīmēt vairākus iespējamos saišu veidus 

Vienlaicīgi ir iespējams atzīmēt vairākus saišu 
veidus 

Vienlaicīgi ir iespējams 
atzīmēt vairākus saišu 
veidus 

PT35.  PR1-2-2 Saites veids  Pārbaudīt vai saites veida izvēle ir obligāta Saites veida izvēle ir obligāta 
Saites veida izvēle ir 
obligāta 

PT36.  PR1-2-2 Saites veids  
Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir atzīmēts 
„Visas saites” 

Pēc noklusējuma ir atzīmēts „Visas saites” 
Pēc noklusējuma ir atzīmēts 
„Visas saites” 

PT37.  PR1-2-2 Saites veids:  
Pārbaudīt vai vērtība „Visas saites” ir 
atzīmēta līdz brīdim, kad tiek atzīmēta kāda 
cita vērtība 

Vērtība „Visas saites” ir atzīmēta līdz brīdim, 
kad tiek atzīmēta kāda cita vērtība 

Vērtība „Visas saites” ir 
atzīmēta līdz brīdim, kad 
tiek atzīmēta kāda cita 
vērtība 

PT38.  PR1-2-2 Saites veids:  

Pārbaudīt vai vērtība „Visas saites” 
atzīmējās automātiski, ja tiek ieliktas 
atzīmes visās vērtībās (izņemot „Visas 
saites”) 

Vērtība „Visas saites” atzīmējās automātiski, 
ja tiek ieliktas atzīmes visās vērtībās (izņemot 
„Visas saites”) 

Vērtība „Visas saites” 
atzīmējās automātiski, ja 
tiek ieliktas atzīmes visās 
vērtībās (izņemot „Visas 
saites”) 

PT39.  PR1-2-2 Saites veids:  
Pārbaudīt vai ir pieļaujams, ka nav atzīmēta 
kāda no vērtībām 

Nav pieļaujams, ka netiek atzīmēta kāda no 
vērtībām 

Nav pieļaujams, ka netiek 
atzīmēta kāda no vērtībām 

PT40.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai attāluma līmeņa izvēle ir no 
datu ievades veida „Izkrītoša izvēle” 

Attāluma līmeņa izvēle ir no datu ievades 
veida „Izkrītoša izvēle” 

Attāluma līmeņa izvēle ir no 
datu ievades veida 
„Izkrītoša izvēle” 

PT41.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai attāluma līmeņa izvēle ir no 
kodifikatora „Līmeņi” 

Attāluma līmeņa izvēle ir no kodifikatora 
„Līmeņi” 

Attāluma līmeņa izvēle ir no 
kodifikatora „Līmeņi” 

PT42.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai attāluma līmeņa norādīšana 
ir obligāta 

Attāluma līmeņa norādīšana ir obligāta 
Attāluma līmeņa 
norādīšana ir obligāta 

PT43.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

Ir iespējams atzīmēt tikai vienu vērtību 
Ir iespējams atzīmēt tikai 
vienu vērtību 

PT44.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir atzīmēts 
līmenis „6” 

Pēc noklusējuma ir atzīmēts līmenis „6” 
Pēc noklusējuma ir atzīmēts 
līmenis „6” 

PT45.  PR1-2-4-1 Saistības meklēšana: 

Nav atzīmēta 
neviena no 
vērtībām no PR1-2-
4-2 

Pārbaudīt vai saistību meklēšanas izvēle ir 
no datu ievades veida „Izvēles rūtiņa – 
vairāku iespēju izvēle” 

Izvēle ir no datu ievades veida „Izvēles rūtiņa 
– vairāku iespēju izvēle” 

Izvēle ir no datu ievades 
veida „Izvēles rūtiņa – 
vairāku iespēju izvēle” 
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PT46.  PR1-2-4-1 Saistības meklēšana: 

Nav atzīmēta 
neviena no 
vērtībām no PR1-2-
4-2 

Pārbaudīt vai iespējamā vērtība ir „Laika 
posmā” 

Iespējamā vērtība ir „Laika posmā” 
Iespējamā vērtība ir „Laika 
posmā” 

PT47.  PR1-2-4-1 Saistības meklēšana: 

Nav atzīmēta 
neviena no 
vērtībām no PR1-2-
4-2 

Pārbaudīt vai vērtība „Laika posmā” ir 
jānorāda obligāti 

Vērtība „Laika posmā” nav jānorāda obligāti 
Vērtība „Laika posmā” nav 
jānorāda obligāti 

PT48.  PR1-2-4-1 Saistības meklēšana: 

Nav atzīmēta 
neviena no 
vērtībām no PR1-2-
4-2 

Pārbaudīt vai vērtība „Laika posmā” ir 
vienīgā iespējamā vērtība ko atzīmēt 

Vērtība „Laika posmā” ir vienīgā iespējamā 
vērtība ko atzīmēt 

Vērtība „Laika posmā” ir 
vienīgā iespējamā vērtība 
ko atzīmēt 

PT49.  PR1-2-4-1 Saistības meklēšana: 

Nav atzīmēta 
neviena no 
vērtībām no PR1-2-
4-2 

Pārbaudīt vai vērtības no PR1-2-4-2 nav 
redzamas, ja tika atzīmēta vērtība PR1-2-4-
1 

Vērtības no PR1-2-4-2 nav redzamas, ja tika 
atzīmēta vērtība PR1-2-4-1 

Vērtības no PR1-2-4-2 nav 
redzamas, ja tika atzīmēta 
vērtība PR1-2-4-1 

PT50.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana: 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai saistību meklēšanas izvēle ir 
no datu ievades veida „Izvēles rūtiņa – 
vairāku iespēju izvēle” 

Saistību meklēšanas izvēle ir no datu ievades 
veida „Izvēles rūtiņa – vairāku iespēju izvēle” 

Saistību meklēšanas izvēle 
ir no datu ievades veida 
„Izvēles rūtiņa – vairāku 
iespēju izvēle” 

PT51.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana: 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai iespējamās vērtības ir 
„Aktuālajos datos” un „Vēsturiskajos 
datos” 

Iespējamās vērtības ir „Aktuālajos datos” un 
„Vēsturiskajos datos” 

Iespējamās vērtības ir 
„Aktuālajos datos” un 
„Vēsturiskajos datos” 

PT52.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana: 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai izvēles „Aktuālajos datos” un 
„Vēsturiskajos datos” redzamas tikai tad, ja 
nav atzīmēta vērtība „Laika posmā” 

Izvēles „Aktuālajos datos” un „Vēsturiskajos 
datos” redzamas tikai tad, ja nav atzīmēta 
vērtība „Laika posmā” 

Izvēles „Aktuālajos datos” 
un „Vēsturiskajos datos” 
redzamas tikai tad, ja nav 
atzīmēta vērtība „Laika 
posmā” 

PT53.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana: 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai ir iespējams neatzīmēt kādu 
no vērtībām 

Nav iespējams neatzīmēt kādu no vērtībām 
Nav iespējams neatzīmēt 
kādu no vērtībām 

PT54.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu vērtību 

Ir iespējams atzīmēt vairāk par vienu vērtību 
Ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu vērtību 

PT55.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana Nav atzīmēta Pārbaudīt vai pēc noklusējuma ir atzīmēts Pēc noklusējuma ir atzīmēts „Aktuālajos Pēc noklusējuma ir atzīmēts 
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vērtība no PR1-2-4-
1 

„Aktuālajos datos” datos” „Aktuālajos datos” 

PT56.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana 
Nav atzīmēta 
vērtība no PR1-2-4-
1 

Pārbaudīt vai atzīmējot vērtību „Laika 
posmā” un tad izņemot atzīmi no „Laika 
posmā” iepriekš atzīmētās vērtībās PR1-2-
4-2 netiek izdzēstas 

Atzīmējot vērtību „Laika posmā” un tad 
izņemot atzīmi no „Laika posmā” iepriekš 
atzīmētās vērtībās PR1-2-4-2 netiek izdzēstas 

Atzīmējot vērtību „Laika 
posmā” un tad izņemot 
atzīmi no „Laika posmā” 
iepriekš atzīmētās vērtībās 
PR1-2-4-2 netiek izdzēstas 

PT57.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

 
Pārbaudīt vai laika posma ievade ir 
iespējama tikai tad, ja ir atzīmēta vērtībā 
no PR1-2-4-1 

Laika posma ievade ir iespējama tikai tad, ja 
ir atzīmēta vērtībā no PR1-2-4-1 

Laika posma ievade ir 
iespējama tikai tad, ja ir 
atzīmēta vērtībā no PR1-2-
4-1 

PT58.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai laika posma ievade ir no 
ievades veida „K” 

Laika posma ievade ir no ievades veida „K” 
Laika posma ievade ir no 
ievades veida „K” 

PT59.  K1 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams ievadīt 
kā brīva teksta lauku 

Datumu ir iespējams ievadīt kā brīva teksta 
lauku 

Datumu ir iespējams ievadīt 
kā brīva teksta lauku 

PT60.  K1 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams norādīt 
no kalendāra ikonas 

Datumu ir iespējams norādīt no kalendāra 
ikonas 

Datumu ir iespējams 
norādīt no kalendāra ikonas 

PT61.  K1 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datuma ievade ir formātā 
dd.mm.gggg. 

Datuma ievade ir formātā dd.mm.gggg 
Datuma ievade ir formātā 
dd.mm.gggg 

PT62.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai „Meklēt laika posmā: No:” 
nav jānorāda obligāti 

„Meklēt laika posmā: No:” nav jānorāda 
obligāti 

„Meklēt laika posmā: No:” 
nav jānorāda obligāti 

PT63.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu no kalendāra ir 
iespējams ievadīt tikai <=šodiena 

Datumu no kalendāra ir iespējams ievadīt 
tikai <=šodiena 

Datumu no kalendāra ir 
iespējams ievadīt tikai 
<=šodiena 

PT64.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai „Meklēt laika posmā: No:” ir 
tikai viens datuma ievades lauks 

„Meklēt laika posmā: No:” ir tikai viens 
datuma ievades lauks 

„Meklēt laika posmā: No:” 
ir tikai viens datuma 
ievades lauks 

PT65.  
 
PR1-2-5 

Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai kalendārs ir maza ikona Kalendārs ir maza ikona 
Kalendārs ir maza ikona 

PT66.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai kalendārs atrodas labajā pusē 
aiz lauciņa 

Kalendārs atrodas labajā pusē aiz lauciņa 
Kalendārs atrodas labajā 
pusē aiz lauciņa 

PT67.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai pēc kalendāra ikonas 
nospiešanas tiek piedāvāts lielāka izmēra 
kalendārs 

Pēc kalendāra ikonas nospiešanas tiek 
piedāvāts lielāka izmēra kalendārs 

Pēc kalendāra ikonas 
nospiešanas tiek piedāvāts 
lielāka izmēra kalendārs 
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PT68.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai lauciņš aizpildās, kad datums 
tiek norādīts no kalendāra 

Lauciņš aizpildās, kad datums tiek norādīts 
no kalendāra 

Lauciņš aizpildās, kad 
datums tiek norādīts no 
kalendāra 

PT69.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

 
Pārbaudīt vai laika posma ievade ir 
iespējama tikai tad, ja ir atzīmēta vērtībā 
no PR1-2-4-1 

Laika posma ievade ir iespējama tikai tad, ja 
ir atzīmēta vērtībā no PR1-2-4-1 

Laika posma ievade ir 
iespējama tikai tad, ja ir 
atzīmēta vērtībā no PR1-2-
4-1 

PT70.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai laika posma ievade ir no 
ievades veida „K” 

Laika posma ievade ir no ievades veida „K” 
Laika posma ievade ir no 
ievades veida „K” 

PT71.  K1 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams ievadīt 
kā brīva teksta lauku 

Datumu ir iespējams ievadīt kā brīva teksta 
lauku 

Datumu ir iespējams ievadīt 
kā brīva teksta lauku 

PT72.  K1 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams norādīt 
no kalendāra ikonas 

Datumu ir iespējams norādīt no kalendāra 
ikonas 

Datumu ir iespējams 
norādīt no kalendāra ikonas 

PT73.  K1 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datuma ievade ir formātā 
dd.mm.gggg. 

Datuma ievade ir formātā dd.mm.gggg 
Datuma ievade ir formātā 
dd.mm.gggg 

PT74.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai „Meklēt laika posmā: Līdz:” ir 
jānorāda obligāti 

„Meklēt laika posmā: Līdz:” ir jānorāda 
obligāti 

„Meklēt laika posmā: Līdz:” 
ir jānorāda obligāti 

PT75.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu no kalendāra ir 
iespējams ievadīt tikai <=šodiena 

Datumu no kalendāra ir iespējams ievadīt 
tikai <=šodiena 

Datumu no kalendāra ir 
iespējams ievadīt tikai 
<=šodiena 

PT76.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai „Meklēt laika posmā: Līdz:” ir 
tikai viens datuma ievades lauks 

„Meklēt laika posmā: Līdz:” ir tikai viens 
datuma ievades lauks 

„Meklēt laika posmā: Līdz:” 
ir tikai viens datuma 
ievades lauks 

PT77.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai pēc noklusējuma datums ir 
=šodiena 

Pēc noklusējuma datums ir =šodiena 
Pēc noklusējuma datums ir 
=šodiena 

PT78.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai kalendārs ir maza ikona Kalendārs ir maza ikona 
Kalendārs ir maza ikona 

PT79.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai kalendārs atrodas labajā pusē 
aiz lauciņa 

Kalendārs atrodas labajā pusē aiz lauciņa 
Kalendārs atrodas labajā 
pusē aiz lauciņa 

PT80.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai pēc kalendāra ikonas 
nospiešanas tiek piedāvāts lielāka izmēra 
kalendārs 

Pēc kalendāra ikonas nospiešanas tiek 
piedāvāts lielāka izmēra kalendārs 

Pēc kalendāra ikonas 
nospiešanas tiek piedāvāts 
lielāka izmēra kalendārs 

PT81.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai lauciņš aizpildās, kad datums 
tiek norādīts no kalendāra 

Lauciņš aizpildās, kad datums tiek norādīts 
no kalendāra 

Lauciņš aizpildās, kad 
datums tiek norādīts no 
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ID 
Prasības 

ID 
Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

kalendāra 

PT82.  PR1-2-7 Meklēt laika posmā: 
Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai zem datumu ievades laukiem 
tiek attēlots  teksts „Nenorādot laika 
posmu „No” saistība starp subjektiem tiks 
meklēta no vispārpieejamā perioda” 

Zem datumu ievades laukiem tiek attēlots  
teksts „Nenorādot laika posmu „No” saistība 
starp subjektiem tiks meklēta no 
vispārpieejamā perioda” 

Zem datumu ievades 
laukiem tiek attēlots  teksts 
„Nenorādot laika posmu 
„No” saistība starp 
subjektiem tiks meklēta no 
vispārpieejamā perioda” 

 Subjekta pārbaude. PR1K 2.2.1.2.

 Subjekta pārbaude. PR1K Tabula 2.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Subjekta pārbaude. PR1K  

PT83. PR1K-1 Personas kods: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta personas kods, ja tiek meklēta 
fiziska persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā subjekta 
personas kods, ja tiek meklēta fiziska 
persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta personas kods, ja 
tiek meklēta fiziska persona 

PT84. SP-15 Paziņojums 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai meklēšanas laikā tiek rādīts 
SP – 15 paziņojums 

Meklēšanas laikā tiek rādīts SP-15 
paziņojums 

Meklēšanas laikā tiek rādīts 
SP-15 paziņojums 

PT85. PR1K-2 Reģistrācijas numurs: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta reģistrācijas numurs, ja tiek 
meklēta juridiska persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā subjekta 
reģistrācijas numurs, ja tiek meklēta juridiska 
persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta reģistrācijas 
numurs, ja tiek meklēta 
juridiska persona 

PT86. SP-15 Paziņojums 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai meklēšanas laikā papildus 
tiek rādīt SP – 15 paziņojums 

Meklēšanas laikā papildus tiek rādīts SP-15 
paziņojums 

Meklēšanas laikā papildus 
tiek rādīts SP-15 
paziņojums 

PT87. SP-5 Paziņojums 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai gadījumos, kad subjekts 
netiek atrasts tiek izvadīts SP-5 paziņojums 

Gadījumos, kad subjekts netiek atrasts tiek 
izvadīts SP-5 paziņojums 

Gadījumos, kad subjekts 
netiek atrasts tiek izvadīts 
SP-5 paziņojums 

 

  



19 

 

 

 

 Atrastie subjekti. PR1L 2.2.1.3.

 Atrastie subjekti. PR1L Tabula 3.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Atrastie subjekti PR1L  

PT88. PR1L-1 Personas kods: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta personas kods, ja tiek meklēta 
fiziska persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā subjekta 
personas kods, ja tiek meklēta fiziska 
persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta personas kods, ja 
tiek meklēta fiziska persona 

PT89. PR1L-2 Reģistrācijas numurs: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta reģistrācijas numurs, ja tiek 
meklēta juridiska persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā subjekta 
reģistrācijas numurs, ja tiek meklēta juridiska 
persona 

Tiek attēlots PR1-1 ievadītā 
subjekta reģistrācijas 
numurs, ja tiek meklēta 
juridiska persona 

PT90. PR1L-3 Uzvārds, Vārds: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots PR1-1 atrastā 
subjekta Uzvārds, Vārds, ja tiek meklēta 
fiziska persona 

Tiek attēlots PR1-1 atrastā subjekta Uzvārds, 
Vārds, ja tika meklēta fiziska persona 

Tiek attēlots PR1-1 atrastā 
subjekta Uzvārds, Vārds, ja 
tika meklēta fiziska persona 

PT91. PR1L-4 Nosaukums: 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlota PR1-1 atrastā 
subjekta Nosaukums, ja tiek meklēta 
juridiskā persona 

Tiek attēlots PR1-1 atrastā subjekta 
Nosaukums, ja tika meklēta juridiska persona 

Tiek attēlots PR1-1 atrastā 
subjekta Nosaukums, ja tika 
meklēta juridiska persona 

 Atrastās saistības. PR2 2.2.1.4.

 Atrastās saistības. PR2 Tabula 4.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Atrastās saistības PR2  

PT92.  PR2-1 Ceļu meklēt pēc: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots no PR1-2-1 
izvēlētais ceļa meklēšanas veids 

Tiek attēlots no PR1-2-1 izvēlētais ceļa 
meklēšanas veids 

Tiek attēlots no PR1-2-1 
izvēlētais ceļa meklēšanas 
veids 

PT93.  PR2-2 Saites veids: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti visi PR1-2-2 
atzīmētie saites veidi 

Tiek attēloti visi PR1-2-2 atzīmētie saites 
veidi 

Tiek attēloti visi PR1-2-2 
atzīmētie saites veidi 

PT94.  PR2-3 Attāluma līmenis: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots no PR1-2-3 
izvēlētais attāluma līmenis 

Tiek attēlots no PR1-2-3 izvēlētais attāluma 
līmenis 

Tiek attēlots no PR1-2-3 
izvēlētais attāluma līmenis 

PT95.  PR2-4 
Saistības 
meklēšana: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti visi atzīmētie 
saistību meklēšanas veidi no PR1-2-4 

Tiek attēloti visi atzīmētie saistību 
meklēšanas veidi no PR1-2-4 

Tiek attēloti visi atzīmētie 
saistību meklēšanas veidi 
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ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

no PR1-2-4 

PT96.  PR2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 netiek norādīta 
vērtība, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai datuma vietā tiek attēlots 
„Vispārpieejamā perioda” 

Datuma vietā tiek attēlots „Vispārpieejamā 
perioda” 

Datuma vietā tiek attēlots 
„Vispārpieejamā perioda” 

PT97.  PR2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots datums, kas tika 
norādīts laukā PR1-2-5 

Tiek attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-5 

Tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-5 

PT98.  PR2-5 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-6 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots datums, kas tika 
norādīts laukā PR1-2-6 

Tiek attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-6 

Tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-6 

PT99.  PR2-6  
Saistību meklēšana 
no „Subjekts” līdz 
„Subjekts” 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti norādītie subjekti 
no PR1-1-1-1 un PR1-1-2-1 

Tiek attēloti norādītie subjekti no Pr1-1-1-1 
un PR1-1-2-1 

Tiek attēloti norādītie 
subjekti no Pr1-1-1-1 un 
PR1-1-2-1 

PT100.  SP-16 Paziņojums 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai saistību meklēšanas laikā tiek 
izvadīts SP-16 paziņojums 

Saistību meklēšanas laikā tiek izvadīts SP-16 
paziņojums 

Saistību meklēšanas laikā 
tiek izvadīts SP-16 
paziņojums 
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 Atrastās saistības PR3 un Saistību attēlošanas formāta izvēle AF1 2.2.1.5.

 Atrastās saistības PR3 un Saistību attēlošanas formāta izvēle AF1 Tabula 5.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Atrastās saistības PR3  

PT101.  PR3-1 Ceļu meklēt pēc: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots no PR1-2-1 
izvēlētais ceļa meklēšanas veids 

Tiek attēlots no PR1-2-1 izvēlētais ceļa 
meklēšanas veids 

Tiek attēlots no PR1-2-1 
izvēlētais ceļa meklēšanas 
veids 

PT102.  PR3-2 Saites veids: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti visi PR1-2-2 
atzīmētie saites veidi 

Tiek attēloti visi PR1-2-2 atzīmētie saites 
veidi 

Tiek attēloti visi PR1-2-2 
atzīmētie saites veidi 

PT103.  PR3-3 Attāluma līmenis: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots no PR1-2-3 
izvēlētais attāluma līmenis 

Tiek attēlots no PR1-2-3 izvēlētais attāluma 
līmenis 

Tiek attēlots no PR1-2-3 
izvēlētais attāluma līmenis 

PT104.  
 
PR3-4 

Saistības 
meklēšana: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti visi atzīmētie 
saistību meklēšanas veidi no PR1-2-4 

Tiek attēloti visi atzīmētie saistību 
meklēšanas veidi no PR1-2-4 

Tiek attēloti visi atzīmētie 
saistību meklēšanas veidi 
no PR1-2-4 

PT105.  PR3-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 netiek norādīta 
vērtība, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai datuma vietā tiek attēlots 
„Vispārpieejamā perioda” 

Datuma vietā tiek attēlots „Vispārpieejamā 
perioda” 

Datuma vietā tiek attēlots 
„Vispārpieejamā perioda” 

PT106.  PR3-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots datums, kas tika 
norādīts laukā PR1-2-5 

Tiek attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-5 

Tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-5 

PT107.  PR3-5 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-6 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēlots datums, kas tika 
norādīts laukā PR1-2-6 

Tiek attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-6 

Tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-6 

PT108.  PR3-6  
Saistību meklēšana 
no „Subjekts” līdz 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai tiek attēloti norādītie subjekti 
no PR1-1-1-1 un PR1-1-2-1 

Tiek attēloti norādītie subjekti no Pr1-1-1-1 
un PR1-1-2-1 

Tiek attēloti norādītie 
subjekti no Pr1-1-1-1 un 
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ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

„Subjekts” PR1-1-2-1 

PT109.  PR3-7 Virsotņu skaits: 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots atrasto virsotņu skaits 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots atrasto 
virsotņu skaits 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots atrasto 
virsotņu skaits 

PT110.  PR3-8 Atrastā ceļa svars: 

PR1-2-1 izvēlēts 
„Saišu svara”, 
jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots atrastā ceļa kopējais svars 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots atrastā 
ceļa kopējais svars 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots atrastā ceļa 
kopējais svars 

PT111.  PR3-9 
Saistību 
atveidošanas 
formāts: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
piedāvāts izvēlēties saistību atveidošanas 
formātus 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek piedāvāts 
izvēlēties saistību atveidošanas formātus 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek piedāvāts izvēlēties 
saistību atveidošanas 
formātus 

Saistību attēlošanas formāta izvēle AF1  

PT112.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts:  

Jānospiež poga 
„Meklēt” 
 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
saistību atveidošanas formāta izvēle ir no 
datu ievades veida „Vairāku iespēju izvēle” 

Ceļa atrašanas gadījumā saistību 
atveidošanas formāta izvēle ir no datu 
ievades veida „Vairāku iespēju izvēle” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saistību atveidošanas 
formāta izvēle ir no datu 
ievades veida „Vairāku 
iespēju izvēle” 

PT113.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
saistību atveidošanas formāta iespējamās 
vērtības ir: „Grafisks”, „Saraksts”  

Ceļa atrašanas gadījumā saistību 
atveidošanas formāta iespējamās vērtības ir: 
„Grafisks”, „Saraksts” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saistību atveidošanas 
formāta iespējamās 
vērtības ir: „Grafisks”, 
„Saraksts” 

PT114.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams neatzīmēt kādu no saistību 
atveidošanas formāta iespējamajām 
vērtībām 

Ceļa atrašanas gadījumā nav iespējams 
neatzīmēt kādu no saistību atveidošanas 
formāta iespējamajām vērtībām 

Ceļa atrašanas gadījumā 
nav iespējams neatzīmēt 
kādu no saistību 
atveidošanas formāta 
iespējamajām vērtībām 

PT115.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams atzīmēt vairāk par vienu 
attēlošanas formāta veidu 

Ceļa atrašanas gadījumā ir iespējams atzīmēt 
vairāk par vienu attēlošanas formāta veidu 

Ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu attēlošanas 
formāta veidu 

PT116.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts: 

Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā pēc 
noklusējuma ir atzīmēts „Grafisks” saistību 
attēlošanas veids 

Ceļa atrašanas gadījumā pēc noklusējuma ir 
atzīmēts „Grafisks” saistību attēlošanas veids 

Ceļa atrašanas gadījumā 
pēc noklusējuma ir atzīmēts 
„Grafisks” saistību 
attēlošanas veids 
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PT117.  SP-10 Paziņojums 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai gadījumos, ja saistības starp 
meklētajiem subjektiem netika atrastas un 
meklētie subjekti tika atrasti UR datu bāzē 
tiek izvadīts SP-10 paziņojums 

Gadījumos, ja saistības starp meklētajiem 
subjektiem netika atrastas tiek izvadīts SP-10 
paziņojums 

Gadījumos, ja saistības 
starp meklētajiem 
subjektiem netika atrastas 
tiek izvadīts SP-10 
paziņojums 

PT118.  SP-17 Paziņojums  

Netika spiesta poga 
„Pārbaudīt” 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai gadījumos, ja kāds no 
meklētajiem subjektiem netika atrasts UR 
datu bāzē tiek izvadīts SP-17 paziņojums 

Gadījumos, ja kāds no meklētajiem 
subjektiem netika atrasts UR datu bāzē tiek 
izvadīts SP-17 paziņojums 

Gadījumos, ja kāds no 
meklētajiem subjektiem 
netika atrasts UR datu bāzē 
tiek izvadīts SP-17 
paziņojums 

 Pogu loģikas apraksts. PRP 2.2.1.6.

 Pogu loģikas apraksts. PRP Tabula 6.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Pogu loģikas apraksts. PRP  

PT119.  PRP1-1 Pārbaudīt   Pārbaudīt vai ir pieejama poga „Pārbaudīt” Ir pieejama poga „Pārbaudīt” 
Ir pieejama poga 
„Pārbaudīt” 

PT120.  PRP1-1 Pārbaudīt  
Pārbaudīt vai poga „Pārbaudīt” atrodas 
PR1 blokā, aiz subjektu ievades 

Poga „Pārbaudīt” atrodas PR1 blokā, aiz 
subjektu ievades 

Poga „Pārbaudīt” atrodas 
PR1 blokā, aiz subjektu 
ievades 

PT121.  PRP1-1 Pārbaudīt 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai nospiežot pogu „Pārbaudīt” 
notiek ievadītā subjekta meklēšana UR 
datu bāzē pēc ievadītā personas koda vai 
reģistrācijas numura 

Nospiežot pogu „Pārbaudīt” notiek ievadītā 
subjekta meklēšana UR datu bāzē pēc 
ievadītā personas koda vai reģistrācijas 
numura 

Nospiežot pogu „Pārbaudīt” 
notiek ievadītā subjekta 
meklēšana UR datu bāzē 
pēc ievadītā personas koda 
vai reģistrācijas numura 

PT122.  PRP1-2 Meklēt  Pārbaudīt vai ir pieejama poga „Meklēt” Ir pieejama poga „Meklēt” Ir pieejama poga „Meklēt” 

PT123.  PRP1-2 Meklēt  
Pārbaudīt vai poga „Meklēt” atrodas aiz 
blokiem PR1 un PR1-2  

Poga „Meklēt” atrodas aiz blokiem PR1 un 
PR1-2 

Poga „Meklēt” atrodas aiz 
blokiem PR1 un PR1-2 

PT124.  PRP1-2 Meklēt 

Jāievada subjekti, 
meklēšanas 
parametri un 
jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai nospiežot pogu „Meklēt” tiek 
aprēķināts virsotņu skaits un atrastā ceļa 
svars, ja PR1-2-1 tika izvēlēts „Saišu svara” 

Nospiežot pogu „Meklēt” tiek aprēķināts 
virsotņu skaits un atrastā ceļa svars, ja PR1-2-
1 tika izvēlēts „Saišu svara” 

Nospiežot pogu „Meklēt” 
tiek aprēķināts virsotņu 
skaits un atrastā ceļa svars, 
ja PR1-2-1 tika izvēlēts 
„Saišu svara” 
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PT125.  PRP1-2 Meklēt 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai nospiežot pogu „Meklēt” 
notiek pārbaude ievadītajiem subjektiem 

Nospiežot pogu „Meklēt” notiek pārbaude 
ievadītajiem subjektiem 

Nospiežot pogu „Meklēt” 
notiek pārbaude 
ievadītajiem subjektiem 

PT126.  PRP1-3 Notīrīt visu  
Pārbaudīt vai ir pieejama poga „Notīrīt 
visu” 

Ir pieejama poga „Notīrīt visu” 
Ir pieejama poga „Notīrīt 
visu” 

PT127.  PRP1-3 Notīrīt visu  
Pārbaudīt vai poga „Notīrīt visu” ir 
pieejama zem blokiem PR1 un PR1-2 

Poga „Notīrīt visu” ir pieejama zem blokiem 
PR1 un PR1-2 

Poga „Notīrīt visu” ir 
pieejama zem blokiem PR1 
un PR1-2 

PT128.  PRP1-3 Notīrīt visu  
Pārbaudīt vai nospiežot pogu „Notīrīt visu” 
tiek notīrīti visi lauki, izņemot tos, kuri ir 
atzīmēti pēc noklusējuma 

Nospiežot pogu „Notīrīt visu” tiek notīrīti visi 
lauki, izņemot tos, kuri ir atzīmēti pēc 
noklusējuma 

Nospiežot pogu „Notīrīt 
visu” tiek notīrīti visi lauki, 
izņemot tos, kuri ir atzīmēti 
pēc noklusējuma 

PT129.  PRP1-4 Aizvērt  Pārbaudīt vai ir pieejama poga „Aizvērt”  Ir pieejama poga „Aizvērt” Ir pieejama poga „Aizvērt” 

PT130.  PRP1-4 Aizvērt  

Pārbaudīt vai poga „Aizvērt” ir pieejama 
paziņojumos, kas ir aprakstīti dokumentā 
„Sistēmas arhitektūra” punktā „Sistēmas 
paziņojumu apraksts. SP” 

Poga „Aizvērt” ir pieejama paziņojumos, kas 
ir aprakstīti dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā „Sistēmas paziņojumu 
apraksts. SP” 

Poga „Aizvērt” ir pieejama 
paziņojumos, kas ir 
aprakstīti dokumentā 
„Sistēmas arhitektūra” 
punktā „Sistēmas 
paziņojumu apraksts. SP” 

PT131.  PRP1-4 Aizvērt 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai poga „Aizvērt” ir pieejama 
PR3 ekrānformā, ja saistības tika atrastas  

Poga „Aizvērt” ir pieejama PR3 ekrānformā, 
ja saistības tika atrastas 

Poga „Aizvērt” ir pieejama 
PR3 ekrānformā, ja 
saistības tika atrastas 

PT132.  PRP1-5 Atteikties 
Jānospiež poga 
„Meklēt”  

Pārbaudīt vai poga „Atteikties” ir pieejama 
tik ilgi kamēr subjekts tiek meklēts pēc 
pogas „Meklēt” nospiešanas 

Poga „Atteikties” ir pieejama tik ilgi kamēr 
subjekts tiek meklēts pēc pogas „Meklēt” 
nospiešanas 

Poga „Atteikties” ir 
pieejama tik ilgi kamēr 
subjekts tiek meklēts pēc 
pogas „Meklēt” 
nospiešanas 

PT133.  PRP1-5 Atteikties 
Jānospiež poga 
„Pārbaudīt” 

Pārbaudīt vai poga „Atteikties” ir pieejama 
tik ilgi kamēr subjekts tiek meklēts pēc 
pogas „Pārbaudīt” nospiešanas 

Poga „Atteikties” ir pieejama tik ilgi kamēr 
subjekts tiek meklēts pēc pogas „Pārbaudīt” 
nospiešanas 

Poga „Atteikties” ir 
pieejama tik ilgi kamēr 
subjekts tiek meklēts pēc 
pogas „Pārbaudīt” 
nospiešanas 

PT134.  PRP1-6 Parādīt 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai poga atrodas blokā PR3 Poga atrodas blokā PR3 
Poga atrodas blokā PR3 

PT135.  PRP1-6 Parādīt 
Jānospiež poga 
„Meklēt” 

Pārbaudīt vai pēc pogas „Parādīt” 
nospiešanas tiek attēlotas saistības 

Pēc pogas „Parādīt” nospiešanas tiek 
attēlotas saistības izvēlētajā formātā 

Pēc pogas „Parādīt” 
nospiešanas tiek attēlotas 
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izvēlētajā formātā saistības izvēlētajā formātā 

 

 Sistēmas paziņojumu apraksts. SP 2.2.1.7.

 Sistēmas paziņojumu apraksts. SP Tabula 7.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Sistēmas paziņojumu apraksts. SP  

PT136.  SP-20 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Pārbaudīt” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Ievadītā 
subjekta dati tiks pārbaudīti Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Pārbaudīt” 
tiek izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Ievadītā subjekta dati tiks 
pārbaudīti Uzņēmumu reģistra datu bāzē” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Pārbaudīt” tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Ievadītā 
subjekta dati tiks pārbaudīti 
Uzņēmumu reģistra datu 
bāzē” 

PT137.  SP-21 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Meklēt” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Tiks 
meklēta saistība starp ievadītajiem 
subjektiem” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Meklēt” tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Tiks meklēta saistība starp 
ievadītajiem subjektiem” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Meklēt” tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Tiks 
meklēta saistība starp 
ievadītajiem subjektiem” 

PT138.  SP-22 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Aizvērt” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Logs tiks 
aizvērts” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Aizvērt” tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Logs tiks aizvērts” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Aizvērt” tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Logs 
tiks aizvērts” 

PT139.  SP-23 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
jautājuma ikonas tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Lietotāja 
ceļvedis” 

Peles kursoru uzvirzot uz jautājuma ikonas 
tiek izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Lietotāja ceļvedis” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
jautājuma ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Lietotāja 
ceļvedis” 

PT140.  SP-24 Paziņojums  Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Atgriezties Peles kursoru uzvirzot uz 
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pogas „Atgriezties pie meklēšanas” tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Nonākšana uz subjektu ievadi 
un meklēšanas parametru ievadi” 

pie meklēšanas” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Nonākšana 
uz subjektu ievadi un meklēšanas parametru 
ievadi” 

pogas „Atgriezties pie 
meklēšanas” tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu 
„Nonākšana uz subjektu 
ievadi un meklēšanas 
parametru ievadi” 

PT141.  SP-25 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Notīrīt” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Tiks 
notīrītas visas ievadītās vērtības, izņemot 
tās, kuras ir atzīmētas pēc noklusējuma” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Notīrīt” tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Tiks notīrītas visas ievadītās 
vērtības, izņemot tās, kuras ir atzīmētas pēc 
noklusējuma” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Notīrīt” tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Tiks 
notīrītas visas ievadītās 
vērtības, izņemot tās, kuras 
ir atzīmētas pēc 
noklusējuma” 

PT142.  SP-26 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Parādīt” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Tikts 
attēlotas atrastās saistības izvēlētajā 
saistību attēlošanas formātā” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Parādīt” tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Tikts attēlotas atrastās saistības 
izvēlētajā saistību attēlošanas formātā” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Parādīt” tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Tikts 
attēlotas atrastās saistības 
izvēlētajā saistību 
attēlošanas formātā” 

PT143.  SP-27 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
atjaunošanas ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Tiks atjaunots atrasto saistību 
ceļš” 

Peles kursoru uzvirzot uz atjaunošanas 
ikonas tiek izvadīts informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Tiks atjaunots atrasto 
saistību ceļš” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
atjaunošanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Tiks atjaunots 
atrasto saistību ceļš” 

PT144.  SP-28 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Atteikties” tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Logs tiks 
aizvērts un meklēšana tiks pārtraukta” 

Peles kursoru uzvirzot uz pogas „Atteikties” 
tiek izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Logs tiks aizvērts un meklēšana 
tiks pārtraukta” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
pogas „Atteikties” tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Logs tiks 
aizvērts un meklēšana tiks 
pārtraukta” 

PT145.  SP-29 Paziņojums  Pārbaudīt vai blokā PR4 ir pieejama Blokā PR4 ir pieejama parādīšanas ikona, kas Blokā PR4 ir pieejama 
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parādīšanas ikona, kas parādīšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz leju  

parādīšanas gadījumā ir attēlota kā trīsstūris 
uz leju 

parādīšanas ikona, kas 
parādīšanas gadījumā ir 
attēlota kā trīsstūris uz leju 

PT146.  SP-29 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
parādīšanas ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt nosacījumus” 

Peles kursoru uzvirzot uz parādīšanas ikonas 
tiek izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt nosacījumus” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
parādīšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt 
nosacījumus” 

PT147.  SP-30 Paziņojums  
Pārbaudīt vai blokā PR4 ir pieejama 
paslēpšanas ikona, kas paslēpšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz augšu 

Blokā PR4 ir pieejama paslēpšanas ikona, kas 
paslēpšanas gadījumā ir attēlota kā trīsstūris 
uz augšu 

Blokā PR4 ir pieejama 
paslēpšanas ikona, kas 
paslēpšanas gadījumā ir 
attēlota kā trīsstūris uz 
augšu 

PT148.  SP-30 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
paslēpšanas ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt nosacījumus” 

Peles kursoru uzvirzot uz paslēpšanas ikonas 
tiek izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt nosacījumus” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
paslēpšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt 
nosacījumus” 

PT149.  SP-31 Paziņojums  
Pārbaudīt vai blokā PR5 un PR6 ir pieejama 
parādīšanas ikona, kas parādīšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz leju 

Blokā PR5 un PR6 ir pieejama parādīšanas 
ikona, kas parādīšanas gadījumā ir attēlota kā 
trīsstūris uz leju 

Blokā PR5 un PR6 ir 
pieejama parādīšanas 
ikona, kas parādīšanas 
gadījumā ir attēlota kā 
trīsstūris uz leju 

PT150.  SP-31 Paziņojums  

Pārbaudīt vai blokā PR5 un PR6 peles 
kursoru uzvirzot uz parādīšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt atrastās saistības” 

Blokā PR5 un PR6 peles kursoru uzvirzot uz 
parādīšanas ikonas tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Parādīt 
atrastās saistības” 

Blokā PR5 un PR6 peles 
kursoru uzvirzot uz 
parādīšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt 
atrastās saistības” 

PT151.  SP-32 Paziņojums  
Pārbaudīt vai blokā PR5 un PR6 ir pieejama 
paslēpšanas ikona, kas paslēpšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz augšu 

Blokā PR5 un PR6 ir pieejama paslēpšanas 
ikona, kas paslēpšanas gadījumā ir attēlota 
kā trīsstūris uz augšu 

Blokā PR5 un PR6 ir 
pieejama paslēpšanas 
ikona, kas paslēpšanas 
gadījumā ir attēlota kā 
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trīsstūris uz augšu 

PT152.  SP-32 Paziņojums  

Pārbaudīt vai blokā PR5 un PR6 peles 
kursoru uzvirzot uz paslēpšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt atrastās saistības” 

Blokā PR5 un PR6 peles kursoru uzvirzot uz 
paslēpšanas ikonas tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Paslēpt 
atrastās saistības” 

Blokā PR5 un PR6 peles 
kursoru uzvirzot uz 
paslēpšanas ikonas tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt 
atrastās saistības” 

PT153.  SP-33 Paziņojums  
Pārbaudīt vai blokā PR7 ir pieejama 
parādīšanas ikona, kas parādīšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz leju 

Blokā PR7 ir pieejama parādīšanas ikona, kas 
parādīšanas gadījumā ir attēlota kā trīsstūris 
uz leju 

Blokā PR7 ir pieejama 
parādīšanas ikona, kas 
parādīšanas gadījumā ir 
attēlota kā trīsstūris uz leju 

PT154.  SP-33 Paziņojums  

Pārbaudīt vai blokā PR7 peles kursoru 
uzvirzot uz parādīšanas ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Parādīt objektu saišu svaru” 

Blokā PR7 peles kursoru uzvirzot uz 
parādīšanas ikonas tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Parādīt 
objektu saišu svaru” 

Blokā PR7 peles kursoru 
uzvirzot uz parādīšanas 
ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Parādīt 
objektu saišu svaru” 

PT155.  SP-34 Paziņojums  
Pārbaudīt vai blokā PR7 ir pieejama 
paslēpšanas ikona, kas paslēpšanas 
gadījumā ir attēlota kā trīsstūris uz augšu 

Blokā PR7 ir pieejama paslēpšanas ikona, kas 
paslēpšanas gadījumā ir attēlota kā trīsstūris 
uz augšu 

Blokā PR7 ir pieejama 
paslēpšanas ikona, kas 
paslēpšanas gadījumā ir 
attēlota kā trīsstūris uz 
augšu 

PT156.  SP-34 Paziņojums  

Pārbaudīt vai blokā PR7 peles kursoru 
uzvirzot uz paslēpšanas ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma logs ar 
paziņojumu „Paslēpt objektu saišu svaru” 

Blokā PR7 peles kursoru uzvirzot uz 
paslēpšanas ikonas tiek izvadīts informācijas 
paziņojuma logs ar paziņojumu „Paslēpt 
objektu saišu svaru” 

Blokā PR7 peles kursoru 
uzvirzot uz paslēpšanas 
ikonas tiek izvadīts 
informācijas paziņojuma 
logs ar paziņojumu „Paslēpt 
objektu saišu svaru” 

PT157.  SP-35 Paziņojums  

Pārbaudīt vai bloku PR5 un PR6 
paslēpšanas gadījumā tiek izvadīts 
informācijas paziņojums:  
„Tika aizvērti visi rezultātu bloki” 

Bloku PR5 un PR6 paslēpšanas gadījumā tiek 
izvadīts informācijas paziņojums:  
„Tika aizvērti visi rezultātu bloki” 

Bloku PR5 un PR6 
paslēpšanas gadījumā tiek 
izvadīts informācijas 
paziņojums:  
„Tika aizvērti visi rezultātu 
bloki” 

PT158.  SP-36 Paziņojums  Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz Peles kursoru uzvirzot uz ikonas „X” tiek Peles kursoru uzvirzot uz 
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ikonas „X” loga ietvaros tiek izvadīts 
informācijas paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

izvadīts informācijas paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

ikonas „X” tiek izvadīts 
informācijas paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

PT159.  SP-37 Paziņojums  

Pārbaudīt vai peles kursoru uzvirzot uz 
ikonas „X” paziņojuma ietvaros tiek izvadīts 
informācijas paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

Peles kursoru uzvirzot uz ikonas „X” 
paziņojuma ietvaros tiek izvadīts informācijas 
paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

Peles kursoru uzvirzot uz 
ikonas „X” paziņojuma 
ietvaros tiek izvadīts 
informācijas paziņojums:  
„Logs tiks aizvērts” 

 Uzdotie atlases nosacījumi. PR4 2.2.1.8.

 Uzdotie atlases nosacījumi. PR4 Tabula 8.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Uzdotie atlases nosacījumi. PR4  

PT160.  PR4-1 Ceļu meklēt pēc: 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots no PR1-2-1 izvēlētais ceļa 
meklēšanas veids 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots no PR1-
2-1 izvēlētais ceļa meklēšanas veids 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots no PR1-2-1 
izvēlētais ceļa meklēšanas 
veids 

PT161.  PR4-2 Saites veids: 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēloti visi PR1-2-2 atzīmētie saites veidi 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēloti visi PR1-
2-2 atzīmētie saites veidi 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēloti visi PR1-2-2 
atzīmētie saites veidi 

PT162.  PR4-3 Attāluma līmenis: 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots no PR1-2-3 izvēlētais attāluma 
līmenis 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots no PR1-
2-3 izvēlētais attāluma līmenis 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots no PR1-2-3 
izvēlētais attāluma līmenis 

PT163.  
 
PR4-4 

Saistības 
meklēšana: 

Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēloti visi atzīmētie saistību meklēšanas 
veidi no PR1-2-4 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēloti visi 
atzīmētie saistību meklēšanas veidi no PR1-2-
4 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēloti visi atzīmētie 
saistību meklēšanas veidi 
no PR1-2-4 

PT164.  PR4-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 netiek norādīta 
vērtība, jānospiež 
poga „Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
datuma vietā tiek attēlots „Vispārpieejamā 
perioda” 

Ceļa atrašanas gadījumā datuma vietā tiek 
attēlots „Vispārpieejamā perioda” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
datuma vietā tiek attēlots 
„Vispārpieejamā perioda” 
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PT165.  PR4-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-5 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-5 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots datums, 
kas tika norādīts laukā PR1-2-5 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-5 

PT166.  PR4-5 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

PR1-2-4 jāatzīmē 
vērtība „Laika 
posmā”, laukā  PR1-
2-6 jānorāda 
datums, jānospiež 
poga „Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots datums, kas tika norādīts laukā 
PR1-2-6 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots datums, 
kas tika norādīts laukā PR1-2-6 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots datums, kas 
tika norādīts laukā PR1-2-6 

PT167.  PR4-6  
Saistību meklēšana 
no „Subjekts” līdz 
„Subjekts” 

Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēloti norādītie subjekti no PR1-1-1-1 un 
PR1-1-2-1 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēloti 
norādītie subjekti no Pr1-1-1-1 un PR1-1-2-1 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēloti norādītie 
subjekti no Pr1-1-1-1 un 
PR1-1-2-1 

PT168.  PR4-7 Virsotņu skaits: 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots atrasto virsotņu skaits PR3-7 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots atrasto 
virsotņu skaits PR3-7 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots atrasto 
virsotņu skaits PR3-7 

PT169.  PR4-8 Atrastā ceļa svars: 

PR1-2-1 izvēlēts 
„Saišu svara”, 
jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots atrastā ceļa kopējais svars PR3-8 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots atrastā 
ceļa kopējais svars PR3-8 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots atrastā ceļa 
kopējais svars PR3-8 

PT170.  PR4-9 
Bloka paslēpšana / 
parādīšana 

Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai bloku PR4 ir iespējams 
paslēpt 

Bloku PR4 ir iespējams paslēpt 
Bloku PR4 ir iespējams 
paslēpt 

 

 Atrasto saistību grafiskais attēlojums. PR5 2.2.1.9.

 Atrasto saistību grafiskais attēlojums. PR5 Tabula 9.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Atrasto saistību grafiskais attēlojums. PR5  

PT171.  1. 
Sākuma un beigu 
virsotņu attēlošana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
sākuma un beigu virsotnes tiek attēlotas ar 

Ceļa atrašanas gadījumā sākuma un beigu 
virsotnes tiek attēlotas ar kvadrātu 

Ceļa atrašanas gadījumā 
sākuma un beigu virsotnes 
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Jānospiež poga 
„Parādīt” 

kvadrātu tiek attēlotas ar kvadrātu 

PT172.  1. 
Sākuma un beigu 
virsotņu attēlošana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
sākuma un beigu virsotnes tiek attēlotas 
atbilstoši dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā „Saistību starp 
subjektiem attēlošanas krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā sākuma un beigu 
virsotnes tiek attēlotas atbilstoši dokumentā 
„Sistēmas arhitektūra” punktā „Saistību starp 
subjektiem attēlošanas krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā 
sākuma un beigu virsotnes 
tiek attēlotas atbilstoši 
dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā 
„Saistību starp subjektiem 
attēlošanas krāsas” 
teiktajam 

PT173.  2. Saišu attēlošana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
saites „Amatpersona”, „Dalībnieks”, 
„Adrese” tiek attēlotas ar kvadrātu 

Ceļa atrašanas gadījumā saites 
„Amatpersona”, „Dalībnieks”, „Adrese” tiek 
attēlotas ar kvadrātu 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saites „Amatpersona”, 
„Dalībnieks”, „Adrese” tiek 
attēlotas ar kvadrātu 

PT174.  2. Saišu attēlošana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
saites „Amatpersona”, „Dalībnieks”, 
„Adrese” tiek attēlotas atbilstoši 
dokumentā „Sistēmas arhitektūra” punktā 
„Saistību starp subjektiem attēlošanas 
krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā saites 
„Amatpersona”, „Dalībnieks”, „Adrese” tiek 
attēlotas atbilstoši dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā „Saistību starp 
subjektiem attēlošanas krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saites „Amatpersona”, 
„Dalībnieks”, „Adrese” tiek 
attēlotas atbilstoši 
dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā 
„Saistību starp subjektiem 
attēlošanas krāsas” 
teiktajam 

PT175.  3. Atspoguļojamie dati 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai tiek atspoguļots 
nosaukums un reģistrācijas numurs 

Ceļa atrašanas gadījumā juridiskai personai 
tiek atspoguļots nosaukums un reģistrācijas 
numurs 

Ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai tiek 
atspoguļots nosaukums un 
reģistrācijas numurs 

PT176.  3. Atspoguļojamie dati 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
fiziskai personai tiek atspoguļots uzvārds, 
vārds un personas kods 

Ceļa atrašanas gadījumā fiziskai personai tiek 
atspoguļots uzvārds, vārds un personas kods 

Ceļa atrašanas gadījumā 
fiziskai personai tiek 
atspoguļots uzvārds, vārds 
un personas kods 

PT177.  4. Adrese 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
adrese tiek attēlota kā pilna adrese 

Ceļa atrašanas gadījumā adrese tiek attēlota 
kā pilna adrese 

Ceļa atrašanas gadījumā 
adrese tiek attēlota kā pilna 
adrese 

PT178.  5. Saišu savienojums AF1-1 atzīmēts Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā Ceļa atrašanas gadījumā saites starp Ceļa atrašanas gadījumā 
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„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

saites starp subjektiem tiek savienotas ar 
svītru 

subjektiem tiek savienotas ar svītru saites starp subjektiem tiek 
savienotas ar svītru 

PT179.  5. Saišu savienojums 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā saišu 
savienojošā svītra tiek attēlota atbilstoši 
dokumentā „Sistēmas arhitektūra” punktā 
„Saistību starp subjektiem attēlošanas 
krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā saišu savienojošā 
svītra tiek attēlota atbilstoši dokumentā 
„Sistēmas arhitektūra” punktā „Saistību starp 
subjektiem attēlošanas krāsas” teiktajam 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saišu savienojošā svītra tiek 
attēlota atbilstoši 
dokumentā „Sistēmas 
arhitektūra” punktā 
„Saistību starp subjektiem 
attēlošanas krāsas” 
teiktajam 

PT180.  6. Saišu svars 

PR1-2-1 atzīmēts 
„Saišu svara” 
AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā uz 
subjektu saišu savienojošās svītras tiek 
attēlots saites svars  

Ceļa atrašanas gadījumā uz subjektu saišu 
savienojošās svītras tiek attēlots saites svars 

Ceļa atrašanas gadījumā uz 
subjektu saišu savienojošās 
svītras tiek attēlots saites 
svars 

PT181.  6. Saišu svars 

PR1-2-1 atzīmēts 
„Saišu svara” 
AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā uz 
subjektu saišu savienojošās svītras tiek 
attēlots saites svars atbilstoši konkrētajai 
saitei 

Ceļa atrašanas gadījumā uz subjektu saišu 
savienojošās svītras tiek attēlots saites svars 
atbilstoši konkrētajai saitei 

Ceļa atrašanas gadījumā uz 
subjektu saišu savienojošās 
svītras tiek attēlots saites 
svars atbilstoši konkrētajai 
saitei 

PT182.  7. 
Grafiskā attēlojuma 
atjaunošana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
grafisko attēlojumu ir iespējams atjaunot 
nospiežot atjaunošanas ikonu, kura atrodas 
blokā PR5 

Ceļa atrašanas gadījumā grafisko attēlojumu 
ir iespējams atjaunot nospiežot atjaunošanas 
ikonu, kura atrodas blokā PR5 

Ceļa atrašanas gadījumā 
grafisko attēlojumu ir 
iespējams atjaunot 
nospiežot atjaunošanas 
ikonu, kura atrodas blokā 
PR5 

PT183.  8. 
Bloka paslēpšana / 
parādīšana 

AF1-1 atzīmēts 
„Grafisks” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt PR5 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir iespējams paslēpt 
/ parādīt PR5 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt 
PR5 bloku 
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 Atrasto saistību saraksta attēlojums. PR6 2.2.1.10.

 Atrasto saistību saraksta attēlojums. PR6 Tabula 10.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Atrasto saistību saraksta attēlojums. PR6  

PT184.  1. Saraksta attēlojums 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
saistības tiek attēlotas tabulā 

Ceļa atrašanas gadījumā saistības tiek 
attēlotas tabulā 

Ceļa atrašanas gadījumā 
saistības tiek attēlotas 
tabulā 

PT185.  1.1. Nr. 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Nr.”, kur tiek attēlots 
ierakstu numurs pēc kārtas 

Ceļa atrašanas gadījumā tabulā ir kolonna 
„Nr.”, kur tiek attēlots ierakstu numurs pēc 
kārtas 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Nr.”, kur 
tiek attēlots ierakstu 
numurs pēc kārtas 

PT186.  1.2. Subjekts 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Subjekts”, kur tiek 
attēlots subjekts pēc kārtas 

Ceļa atrašanas gadījumā tabulā ir kolonna 
„Subjekts”, kur tiek attēlots subjekts pēc 
kārtas 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna 
„Subjekts”, kur tiek attēlots 
subjekts pēc kārtas 

PT187.  1.3. Saites veids 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Saites veids”, kur tiek 
attēlots konkrētās saites veids starp 
subjektiem 

Ceļa atrašanas gadījumā tabulā ir kolonna 
„Saites veids”, kur tiek attēlots konkrētās 
saites veids starp subjektiem 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Saites 
veids”, kur tiek attēlots 
konkrētās saites veids starp 
subjektiem 

PT188.  1.4. Subjekts 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna „Subjekts”, kur tiek 
attēlots subjekts, kurš ir saistīts ar 
iepriekšējo subjektu  

Ceļa atrašanas gadījumā tabulā ir kolonna 
„Subjekts”, kur tiek attēlots subjekts, kurš ir 
saistīts ar iepriekšējo subjektu 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tabulā ir kolonna 
„Subjekts”, kur tiek attēlots 
subjekts, kurš ir saistīts ar 
iepriekšējo subjektu 

PT189.  2.1.1. 
Atspoguļojamie dati 
– Juridiskai personai 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai tiek atspoguļots 
nosaukums un reģistrācijas numurs 

Ceļa atrašanas gadījumā juridiskai personai 
tiek atspoguļots nosaukums un reģistrācijas 
numurs 

Ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai tiek 
atspoguļots nosaukums un 
reģistrācijas numurs 

PT190.  2.1.1. 
Atspoguļojamie dati 
– Juridiskai personai 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai reģistrācijas numurs tiek 
atspoguļots iekavās 

Ceļa atrašanas gadījumā juridiskai personai 
reģistrācijas numurs tiek atspoguļots iekavās 

Ceļa atrašanas gadījumā 
juridiskai personai 
reģistrācijas numurs tiek 
atspoguļots iekavās 
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PT191.  2.1.2. 
Atspoguļojamie dati 
– Fiziskai personai 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
fiziskai personai tiek atspoguļots uzvārds, 
vārds un personas kods 

Ceļa atrašanas gadījumā fiziskai personai tiek 
atspoguļots uzvārds, vārds un personas kods 

Ceļa atrašanas gadījumā 
fiziskai personai tiek 
atspoguļots uzvārds, vārds 
un personas kods 

PT192.  2.1.2. 
Atspoguļojamie dati 
– Saites veids 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots saites veids saistībai starp 
subjektiem 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots saites 
veids saistībai starp subjektiem 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots saites veids 
saistībai starp subjektiem 

PT193.  2.1.2. 
Atspoguļojamie dati 
– Saites veids 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā, ja 
saites veids ir adrese tiek atspoguļota pilna 
adrese 

Ceļa atrašanas gadījumā, ja saites veids ir 
adrese tiek atspoguļota pilna adrese 

Ceļa atrašanas gadījumā, ja 
saites veids ir adrese tiek 
atspoguļota pilna adrese 

PT194.  2.1.2. 
Atspoguļojamie dati 
– Saites veids 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā, ja 
saites veids ir adrese iekavās tiek 
atspoguļots kods no Valsts zemes dienesta 

Ceļa atrašanas gadījumā, ja saites veids ir 
adrese iekavās tiek atspoguļots kods no 
Valsts zemes dienesta 

Ceļa atrašanas gadījumā, ja 
saites veids ir adrese 
iekavās tiek atspoguļots 
kods no Valsts zemes 
dienesta 

PT195.  3 
Bloka paslēpšana / 
parādīšana 

AF1-1 atzīmēts 
„Saraksts” 
Jānospiež poga 
„Parādīt” 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt PR6 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir iespējams paslēpt 
/ parādīt PR6 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt 
PR6 bloku 

 

 Informācijas objektu saišu svars. PR7 2.2.1.11.

 Informācijas objektu saišu svars. PR7 Tabula 11.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Informācijas objektu saišu svars. PR7  

PT196.  PR7 
Informācijas 
objektu saišu svars 

Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā tiek 
attēlots saraksts ar informācijas objektu 
saišu svaru blokā PR7 

Ceļa atrašanas gadījumā tiek attēlots saraksts 
ar informācijas objektu saišu svaru blokā PR7 

Ceļa atrašanas gadījumā 
tiek attēlots saraksts ar 
informācijas objektu saišu 
svaru blokā PR7 

PT197.  PR7-1 
Aktuāla 
amatpersona 

Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu svara sarakstā 

Ceļa atrašanas gadījumā informācijas objektu 
saišu svara sarakstā tiek attēlots „Aktuāla 

Ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu 
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tiek attēlots „Aktuāla amatpersona 1” amatpersona 1” svara sarakstā tiek attēlots 
„Aktuāla amatpersona 1” 

PT198.  PR7-2 
Vēsturiska 
amatpersona 

Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu svara sarakstā 
tiek attēlots „Vēsturiska amatpersona 7” 

Ceļa atrašanas gadījumā informācijas objektu 
saišu svara sarakstā tiek attēlots „Vēsturiska 
amatpersona 7” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu 
svara sarakstā tiek attēlots 
„Vēsturiska amatpersona 
7” 

PT199.  PR7-3 Aktuāls dalībnieks Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu svara sarakstā 
tiek attēlots „Aktuāls dalībnieks 3” 

Ceļa atrašanas gadījumā informācijas objektu 
saišu svara sarakstā tiek attēlots „Aktuāls 
dalībnieks 3” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu 
svara sarakstā tiek attēlots 
„Aktuāls dalībnieks 3” 

PT200.  PR7-4 
Vēsturisks 
dalībnieks 

Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu svara sarakstā 
tiek attēlots „Vēsturisks dalībnieks 5” 

Ceļa atrašanas gadījumā informācijas objektu 
saišu svara sarakstā tiek attēlots „Vēsturisks 
dalībnieks 5” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu 
svara sarakstā tiek attēlots 
„Vēsturisks dalībnieks 5” 

PT201.  PR7-4 Adrese Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu svara sarakstā 
tiek attēlots „Adrese 30” 

Ceļa atrašanas gadījumā informācijas objektu 
saišu svara sarakstā tiek attēlots „Adrese 30” 

Ceļa atrašanas gadījumā 
informācijas objektu saišu 
svara sarakstā tiek attēlots 
„Adrese 30” 

PT202.  PR7-5 
Bloka paslēpšana / 
parādīšana 

Ir atrastas saistības 
Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt PR7 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir iespējams paslēpt 
/ parādīt PR7 bloku 

Ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams paslēpt / parādīt 
PR7 bloku 

 

 Lietotāja ceļvedis. LC 2.2.1.12.

 Lietotāja ceļvedis. LC Tabula 12.

ID Prasības ID Vieta sistēmā Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Lietotāja ceļvedis. LC  

PT203.  LC-1 Visā sistēmā  
Pārbaudīt vai lietotāja ceļveži tiek attēloti 
ar Jautājuma ikonu 

Lietotāja ceļveži tiek attēloti ar Jautājuma 
ikonu 

Lietotāja ceļveži tiek 
attēloti ar Jautājuma ikonu 

PT204.  LC-1 Visā sistēmā  
Pārbaudīt vai lietotāja ceļveži tiek attēloti 
bloku labajā pusē 

Lietotāja ceļveži tiek attēloti bloku labajā 
pusē 

Lietotāja ceļveži tiek 
attēloti bloku labajā pusē 

PT205.  LC-1 Bloks PR3  Pārbaudīt vai lietotāja ceļveža ikona Lietotāja ceļveža ikona (jautājuma ikona) Lietotāja ceļveža ikona 
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(jautājuma ikona) blokā PR3 ir loga kreisajā 
pusē 

blokā PR3 ir loga kreisajā pusē (jautājuma ikona) blokā PR3 
ir loga kreisajā pusē 

PT206.  LC-1 Visā sistēmā  
Pārbaudīt vai lietotāja ceļvežus ir iespējams 
aizvērt ar pogu „Aizvērt”  

Lietotāja ceļvežus ir iespējams aizvērt ar 
pogu „Aizvērt” 

Lietotāja ceļvežus ir 
iespējams aizvērt ar pogu 
„Aizvērt” 

PT207.  LC-1 Visā sistēmā  
Pārbaudīt vai lietotāja ceļvežus ir iespējams 
aizvērt ar ikonu „X” 

Lietotāja ceļvežus ir iespējams aizvērt ar 
ikonu „X” 

Lietotāja ceļvežus ir 
iespējams aizvērt ar ikonu 
„X” 

PT208.  LC-2 PR1-1 
Jānospiež 
informācijas ikona 
PR1-1 blokā 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-1 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR1-1 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-1 blokā lietotājam tiek 
atspoguļots lietotāja 
ceļvedis 

PT209.  LC-2 PR1-1 
Jānospiež 
informācijas ikona 
PR1-1 blokā 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-1 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
„Subjektu ievade 
Jāizvēlas objekts, kas tiks meklēts. Pēc 
objekta veida izvēles jāaizpilda ievadlauks 
izvēlētajam objekta veidam:  
• Ja objekta veids ir fiziska persona, 
tad to varēs meklēt tikai pēc personas koda 
(Sadaļa „1. Personas kods”);  
• Ja objekta veids ir juridiska 
persona, tad to varēs meklēt tikai pēc 
reģistrācijas numura (Sadaļa „2. 
Reģistrācijas numurs”). 
1. Personas kods 
Ievadītajam personas kodam tiek 
pārbaudīta atbilstība formātam 000000-
00000 (kur 0 vietā var būt jebkurš cipars). 
Pēc pogas „Pārbaudīt” nospiešanas 
ievadītais personas kods tiek pārbaudīts 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē, vai eksistē 
tāds subjekts. 
2. Reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas numurs var sastāvēt tikai no 

Nospiežot jautājuma ikonu PR1-1 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
„Subjektu ievade 
Jāizvēlas objekts, kas tiks meklēts. Pēc 
objekta veida izvēles jāaizpilda ievadlauks 
izvēlētajam objekta veidam:  
• Ja objekta veids ir fiziska persona, 
tad to varēs meklēt tikai pēc personas koda 
(Sadaļa „1. Personas kods”);  
• Ja objekta veids ir juridiska 
persona, tad to varēs meklēt tikai pēc 
reģistrācijas numura (Sadaļa „2. Reģistrācijas 
numurs”). 
1. Personas kods 
Ievadītajam personas kodam tiek pārbaudīta 
atbilstība formātam 000000-00000 (kur 0 
vietā var būt jebkurš cipars). Pēc pogas 
„Pārbaudīt” nospiešanas ievadītais personas 
kods tiek pārbaudīts Uzņēmumu reģistra 
datu bāzē, vai eksistē tāds subjekts. 
2. Reģistrācijas numurs 
Reģistrācijas numurs var sastāvēt tikai no 
cipariem un būt 11 simbolus garš. Pēc pogas 
„Pārbaudīt” nospiešanas ievadītais 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-1 blokā lietotāja 
ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
„Subjektu ievade 
Jāizvēlas objekts, kas tiks 
meklēts. Pēc objekta veida 
izvēles jāaizpilda ievadlauks 
izvēlētajam objekta veidam:  
• Ja objekta veids ir 
fiziska persona, tad to varēs 
meklēt tikai pēc personas 
koda (Sadaļa „1. Personas 
kods”);  
• Ja objekta veids ir 
juridiska persona, tad to 
varēs meklēt tikai pēc 
reģistrācijas numura 
(Sadaļa „2. Reģistrācijas 
numurs”). 
1. Personas kods 
Ievadītajam personas 
kodam tiek pārbaudīta 
atbilstība formātam 
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cipariem un būt 11 simbolus garš. Pēc 
pogas „Pārbaudīt” nospiešanas ievadītais 
reģistrācijas numurs tiek pārbaudīts 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē, vai eksistē 
tāds subjekts. 

reģistrācijas numurs tiek pārbaudīts 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē, vai eksistē 
tāds subjekts. 

000000-00000 (kur 0 vietā 
var būt jebkurš cipars). Pēc 
pogas „Pārbaudīt” 
nospiešanas ievadītais 
personas kods tiek 
pārbaudīts Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē, vai 
eksistē tāds subjekts. 
2. Reģistrācijas 
numurs 
Reģistrācijas numurs var 
sastāvēt tikai no cipariem 
un būt 11 simbolus garš. 
Pēc pogas „Pārbaudīt” 
nospiešanas ievadītais 
reģistrācijas numurs tiek 
pārbaudīts Uzņēmumu 
reģistra datu bāzē, vai 
eksistē tāds subjekts. 

PT210.  LC-3 PR1-2 
Jānospiež 
informācijas ikona 
PR1-2 blokā 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-2 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR1-2 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-2 blokā lietotājam tiek 
atspoguļots lietotāja 
ceļvedis 

PT211.  LC-4 PR1-2 
Jānospiež 
informācijas ikona 
PR1-2 blokā 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-2 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Meklēšanas parametri 
1. Ceļu meklēt pēc: 
• Ceļa garuma – Tiks meklēts 
īsākais ceļš pēc garuma (loku skaita) no 
virsotnes „A” līdz virsotnei „B”; 
• Saišu svara - Tiks meklēts īsākais 
ceļš pēc saišu svara summas no virsotnes 
„A” līdz virsotnei „B”. 
2. Saites veids: 
• Amatpersonas – Ja tiek izvēlēts 

Nospiežot jautājuma ikonu PR1-2 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
Meklēšanas parametri 
1. Ceļu meklēt pēc: 
• Ceļa garuma – Tiks meklēts īsākais 
ceļš pēc garuma (loku skaita) no virsotnes 
„A” līdz virsotnei „B”; 
• Saišu svara - Tiks meklēts īsākais 
ceļš pēc saišu svara summas no virsotnes „A” 
līdz virsotnei „B”. 
2. Saites veids: 
• Amatpersonas – Ja tiek izvēlēts šis 
saites veids, tad saistība starp norādītajiem 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR1-2 blokā lietotāja 
ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Meklēšanas parametri 
1. Ceļu meklēt pēc: 
• Ceļa garuma – 
Tiks meklēts īsākais ceļš pēc 
garuma (loku skaita) no 
virsotnes „A” līdz virsotnei 
„B”; 
• Saišu svara - Tiks 
meklēts īsākais ceļš pēc 
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šis saites veids, tad saistība starp 
norādītajiem subjektiem tiks meklēta tikai 
starp uzņēmumiem un to amatpersonām; 
• Dalībnieki - Ja tiek izvēlēts šis 
saites veids, tad saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta tikai starp 
uzņēmumiem un to dalībniekiem;  
• Adreses - Ja tiek izvēlēts šis saites 
veids, tad saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta tikai starp 
adresēm. 
3. Attāluma līmenis 
Izvēlētais līmenis nosaka, caur cik 
subjektiem tiks meklēta saistība 
norādītajiem subjektiem „A” un „B”.   
4. Saistības meklēšana: 
• Laika posmā – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, kuras kaut uz 
vienu dienu bija aktuālas norādītajā laika 
periodā; 
• Aktuālajos datos – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, kuri ir aktuāli uz 
pieprasījuma veikšanas brīdi; 
• Vēsturiskajos datos – tiks 
meklētas saistības starp subjektiem, 
kuriem ir norādīts beigu datums un kas ir 
senāki par pieprasījuma izdarīšanas dienu. 

subjektiem tiks meklēta tikai starp 
uzņēmumiem un to amatpersonām; 
• Dalībnieki - Ja tiek izvēlēts šis saites 
veids, tad saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta tikai starp 
uzņēmumiem un to dalībniekiem;  
• Adreses - Ja tiek izvēlēts šis saites 
veids, tad saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta tikai starp adresēm. 
3. Attāluma līmenis 
Izvēlētais līmenis nosaka, caur cik subjektiem 
tiks meklēta saistība norādītajiem subjektiem 
„A” un „B”.   
4. Saistības meklēšana: 
• Laika posmā – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, kuras kaut uz 
vienu dienu bija aktuālas norādītajā laika 
periodā; 
• Aktuālajos datos – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, kuri ir aktuāli uz 
pieprasījuma veikšanas brīdi; 
• Vēsturiskajos datos – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, kuriem ir norādīts 
beigu datums un kas ir senāki par 
pieprasījuma izdarīšanas dienu. 

saišu svara summas no 
virsotnes „A” līdz virsotnei 
„B”. 
2. Saites veids: 
• Amatpersonas – 
Ja tiek izvēlēts šis saites 
veids, tad saistība starp 
norādītajiem subjektiem 
tiks meklēta tikai starp 
uzņēmumiem un to 
amatpersonām; 
• Dalībnieki - Ja tiek 
izvēlēts šis saites veids, tad 
saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta 
tikai starp uzņēmumiem un 
to dalībniekiem;  
• Adreses - Ja tiek 
izvēlēts šis saites veids, tad 
saistība starp norādītajiem 
subjektiem tiks meklēta 
tikai starp adresēm. 
3. Attāluma līmenis 
Izvēlētais līmenis nosaka, 
caur cik subjektiem tiks 
meklēta saistība 
norādītajiem subjektiem 
„A” un „B”.   
4. Saistības 
meklēšana: 
• Laika posmā – tiks 
meklētas saistības starp 
subjektiem, kuras kaut uz 
vienu dienu bija aktuālas 
norādītajā laika periodā; 
• Aktuālajos datos 
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– tiks meklētas saistības 
starp subjektiem, kuri ir 
aktuāli uz pieprasījuma 
veikšanas brīdi; 
• Vēsturiskajos 
datos – tiks meklētas 
saistības starp subjektiem, 
kuriem ir norādīts beigu 
datums un kas ir senāki par 
pieprasījuma izdarīšanas 
dienu. 

PT212.  LC-4 PR3 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR3 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR3 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR3 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

 

PT213.  LC-5 PR3 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR3 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR3 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Atrastās saistības 
Tiek attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklēta 
saistība starp subjektiem „A” un „B”. 
Saistību attēlošanas formāts: 
• Grafisks – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks attēlotas 
grafiski; 
• Saraksts – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks attēlotas 
saraksta veidā. 
Atrasto saistību attēlošana 
Lai tiktu attēlotas atrastās saistības 
izvēlētajā saistību attēlošanas formātā, ir 
jānospiež poga „Parādīt”. 

Nospiežot jautājuma ikonu PR3 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
Atrastās saistības 
Tiek attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklēta saistība 
starp subjektiem „A” un „B”. 
Saistību attēlošanas formāts: 
• Grafisks – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks attēlotas grafiski; 
• Saraksts – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks attēlotas saraksta 
veidā. 
Atrasto saistību attēlošana 
Lai tiktu attēlotas atrastās saistības izvēlētajā 
saistību attēlošanas formātā, ir jānospiež 
poga „Parādīt”. 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR3 blokā lietotāja ceļvedis 
satur šādu aprakstu:  
Atrastās saistības 
Tiek attēloti visi lietotāja 
ievadītie atlases nosacījumi, 
pēc kuriem tika meklēta 
saistība starp subjektiem 
„A” un „B”. 
Saistību attēlošanas 
formāts: 
• Grafisks – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks 
attēlotas grafiski; 
• Saraksts – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” tiks 
attēlotas saraksta veidā. 
Atrasto saistību attēlošana 
Lai tiktu attēlotas atrastās 
saistības izvēlētajā saistību 
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attēlošanas formātā, ir 
jānospiež poga „Parādīt”. 

PT214.  LC-5 PR4 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR4 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR4 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR4 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR4 blokā lietotājam tiek 
atspoguļots lietotāja 
ceļvedis 

PT215.  LC-5 PR4 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR4 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR4 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, 
ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu PR4 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR4 blokā lietotāja ceļvedis 
satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases 
nosacījumi – tiek attēloti 
visi lietotāja ievadītie 
atlases nosacījumi, pēc 
kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem 
„A” un „B”; 
• Atrasto saistību 
grafiskais attēlojums - 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību 
saraksta attēlojums – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana saraksta veidā, 
ja saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Saraksts”; 
• Informācijas 
avotu objektu saišu svars - 
sniegts informācijas avotu 
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objektu saišu svars. 

PT216.  LC-6 PR5 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR5 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR5 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR5 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR5 blokā lietotājam tiek 
atspoguļots lietotāja 
ceļvedis 

PT217.  LC-6 PR5 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR5 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR5 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
 
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, 
ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu PR5 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
 
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR5 blokā lietotāja ceļvedis 
satur šādu aprakstu:  
 
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases 
nosacījumi – tiek attēloti 
visi lietotāja ievadītie 
atlases nosacījumi, pēc 
kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem 
„A” un „B”; 
• Atrasto saistību 
grafiskais attēlojums - 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību 
saraksta attēlojums – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana saraksta veidā, 
ja saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Saraksts”; 
• Informācijas 
avotu objektu saišu svars - 
sniegts informācijas avotu 
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objektu saišu 

PT218.  LC-7 PR6 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR6 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR6 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

Nospiežot jautājuma ikonu PR6 blokā 
lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis 

 

PT219.  LC-7 PR6 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR6 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR6 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, 
ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu PR6 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR6 blokā lietotāja ceļvedis 
satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases 
nosacījumi – tiek attēloti 
visi lietotāja ievadītie 
atlases nosacījumi, pēc 
kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem 
„A” un „B”; 
• Atrasto saistību 
grafiskais attēlojums - 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību 
saraksta attēlojums – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana saraksta veidā, 
ja saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Saraksts”; 
• Informācijas 
avotu objektu saišu svars - 
sniegts informācijas avotu 
objektu saišu svars. 

PT220.  LC-8 PR7 Jānospiež Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu Nospiežot jautājuma ikonu PR7 blokā Nospiežot jautājuma ikonu 
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informācijas ikona 
blokā PR7 

PR7 blokā lietotājam tiek atspoguļots 
lietotāja ceļvedis 

lietotājam tiek atspoguļots lietotāja ceļvedis PR7 blokā lietotājam tiek 
atspoguļots lietotāja 
ceļvedis 

PT221.  LC-8 PR7 
Jānospiež 
informācijas ikona 
blokā PR7 

Pārbaudīt vai nospiežot jautājuma ikonu 
PR7 blokā lietotāja ceļvedis satur šādu 
aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, 
ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu PR7 blokā 
lietotāja ceļvedis satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases nosacījumi – tiek 
attēloti visi lietotāja ievadītie atlases 
nosacījumi, pēc kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem „A” un „B”; 
• Atrasto saistību grafiskais 
attēlojums - atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību saraksta 
attēlojums – atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” attēlošana saraksta 
veidā, ja saistību attēlošanas formāts tika 
atzīmēts „Saraksts”; 
• Informācijas avotu objektu saišu 
svars - sniegts informācijas avotu objektu 
saišu svars. 

Nospiežot jautājuma ikonu 
PR7 blokā lietotāja ceļvedis 
satur šādu aprakstu:  
Attēlotās saistības: 
• Uzdotie atlases 
nosacījumi – tiek attēloti 
visi lietotāja ievadītie 
atlases nosacījumi, pēc 
kuriem tika meklētas 
saistības starp subjektiem 
„A” un „B”; 
• Atrasto saistību 
grafiskais attēlojums - 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana grafiski, ja 
saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Grafisks”; 
• Atrasto saistību 
saraksta attēlojums – 
atrastās saistības starp 
subjektiem „A” un „B” 
attēlošana saraksta veidā, 
ja saistību attēlošanas 
formāts tika atzīmēts 
„Saraksts”; 
• Informācijas 
avotu objektu saišu svars - 
sniegts informācijas avotu 
objektu saišu svars. 
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 Negatīvā testēšana. NT 2.2.2.

Šajā nodaļā aprakstīts negatīvās testēšanas scenārijs, pēc kura tika veikta sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” testēšana. Tika testētas funkcijas ar 

ieejas datiem un pārbaudīts izejas rezultāts. Tika salīdzināta programmas uzvedība pret specifikāciju, kas aprakstīta dokumentā „Sistēmas arhitektūra”. 

 Subjekta ievade PR1-1 un Meklēšanas parametri PR1-2 2.2.2.1.

 Subjekta ievade PR1-1 un Meklēšanas parametri PR1-2 Tabula 13.

ID 
Prasības 

ID 
Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks PR1 
Subjektu ievade PR1-1 

NT1.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ir iespējams nenorādīt 
objektu 

Nav iespējams nenorādīt objektu 
Nav iespējams nenorādīt 
objektu 

NT2.  PR1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu vērtību 

Nav iespējams atzīmēt vairāk par vienu 
vērtību 

Nav iespējams atzīmēt 
vairāk par vienu vērtību 

NT3.  PR1-1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai izvēloties ievades veidu „F”, ir 
iespējams ievadīt un meklēt pēc juridiskas 
personas datiem 

Izvēloties ievades veidu „F” nav iespējams 
ievadīt un meklēt pēc juridiskas personas 
datiem 

Izvēloties ievades veidu „F” 
nav iespējams ievadīt un 
meklēt pēc juridiskas 
personas datiem 

NT4.  PR1-1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai izvēloties ievades veidu „J”, ir 
iespējams ievadīt un meklēt pēc fiziskas 
personas datiem 

Izvēloties ievades veidu „J” nav iespējams 
ievadīt un meklēt pēc fiziskas personas 
datiem 

Izvēloties ievades veidu „J” 
nav iespējams ievadīt un 
meklēt pēc fiziskas 
personas datiem 

NT5.  PR1-1-1-1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai ir iespējama meklēšana, ja 
nav ievadīti fiziskas personas dati 

Nav iespējama meklēšana, ja nav ievadīti 
fiziskas personas dati 

Nav iespējama meklēšana, 
ja nav ievadīti fiziskas 
personas dati 

NT6.  PR1-1-1-1 Meklēt no  
Pārbaudīt vai ir iespējams pievienot 
vairākus datu ievades laukus 

Nav iespējams pievienot vairākus datu 
ievades laukus 

Nav iespējams pievienot 
vairākus datu ievades 
laukus 

NT7.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai ir iespējama meklēšana, ja 
fiziskas personas dati ievadīt formātos, kas 
nebūtu 111111-11111 vai 11111111111 

Nav iespējama meklēšana, ja fiziskas 
personas dati ievadīt formātos, kas nebūtu 
111111-11111 vai 11111111111 

Nav iespējama meklēšana, 
ja fiziskas personas dati 
ievadīt formātos, kas 
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nebūtu 111111-11111 vai 
11111111111 

NT8.  F1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai ir iespējams neievadīt 
personas kodu un veikt meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt personas kodu un 
veikt meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt 
personas kodu un veikt 
meklēšanu 

NT9.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numuru ir 
iespējams ievadīt formātā, kas nebūtu 
00000000000 un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

Reģistrācijas numuru nav iespējams ievadīt 
formātā, kas nebūtu 00000000000 un veikt 
atbilstošu meklēšanu 

Reģistrācijas numuru nav 
iespējams ievadīt formātā, 
kas nebūtu 00000000000 
un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

NT10.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai ir iespējams neievadīt 
reģistrācijas numuru un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt reģistrācijas numuru 
un veikt atbilstošu meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt 
reģistrācijas numuru 

NT11.  J1 Meklēt no 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai iespējama meklēšana, ja 
reģistrācijas numuru ievada garumā, kas 
nebūtu 11 simboli un/vai nesastāvētu tikai 
no cipariem 

Meklēšana nav iespējama, ja reģistrācijas 
numuru ievada garumā, kas nebūtu 11 
simboli un/vai nesastāvētu tikai no cipariem  

Meklēšana nav iespējama, 
ja reģistrācijas numuru 
ievada garumā, kas nebūtu 
11 simboli un/vai 
nesastāvētu tikai no 
cipariem 

NT12.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai ir iespējams nenorādīt 
objektu 

Nav iespējams nenorādīt objektu 
Nav iespējams nenorādīt 
objektu 

NT13.  PR1-1-2 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu vērtību 

Nav iespējams atzīmēt vairāk par vienu 
vērtību 

Nav iespējams atzīmēt 
vairāk par vienu vērtību 

NT14.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai izvēloties ievades veidu „F”, ir 
iespējams ievadīt juridiskas personas datus 
un veikt meklēšanu 

Izvēloties ievades veidu „F” nav iespējams 
ievadīt juridiskas personas datus un veikt 
meklēšanu 

Izvēloties ievades veidu „F” 
nav iespējams ievadīt 
juridiskas personas datus 
un veikt meklēšanu 

NT15.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz  
Pārbaudīt vai izvēloties ievades veidu „J”, ir 
iespējams ievadīt un meklēt pēc fiziskas 
personas datiem 

Izvēloties ievades veidu „J”, nav iespējams 
ievadīt un meklēt pēc fiziskas personas 
datiem 

Izvēloties ievades veidu „J”, 
nav iespējams ievadīt un 
meklēt pēc fiziskas 
personas datiem 

NT16.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai ir iespējama meklēšana, ja 
nav ievadīti fiziskas personas dati 

Nav iespējama meklēšana, ja nav ievadīti 
fiziskas personas dati 

Nav iespējama meklēšana, 
ja nav ievadīti fiziskas 
personas dati 

NT17.  PR1-1-2-1 Meklēt līdz  Pārbaudīt vai ir iespējams pievienot Nav iespējams pievienot vairākus datu Nav iespējams pievienot 
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vairākus datu ievades laukus ievades laukus vairākus datu ievades 
laukus 

NT18.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai iespējams veikt meklēšanu, ja 
fiziskas personas dati ievadīti formātos, kas 
nebūtu 111111-11111 vai 11111111111  

Nav iespējams veikt meklēšanu, ja fiziskas 
personas dati ievadīti formātos, kas nebūtu 
111111-11111 vai 11111111111 

Nav iespējams veikt 
meklēšanu, ja fiziskas 
personas dati ievadīti 
formātos, kas nebūtu 
111111-11111 vai 
11111111111 

NT19.  F1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „1”. 

Pārbaudīt vai ir iespējama meklēšana, 
neievadot personas kodu 

Nav iespējams veikt meklēšanu, ja nav 
ievadīts personas kods 

Nav iespējams veikt 
meklēšanu, ja nav ievadīts 
personas kods 

NT20.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai reģistrācijas numuru ir 
iespējams ievadīt formātā, kas nebūtu 
00000000000 un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

Reģistrācijas numuru nav iespējams ievadīt 
formātā, kas nebūtu 00000000000 un veikt 
atbilstošu meklēšanu 

Reģistrācijas numuru nav 
iespējams ievadīt formātā, 
kas nebūtu 00000000000 
un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

NT21.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai iespējama meklēšana, ja 
reģistrācijas numuru ievada garumā, kas 
nebūtu 11 simboli un/vai nesastāvētu tikai 
no cipariem 

Meklēšana nav iespējama, ja reģistrācijas 
numuru ievada garumā, kas nebūtu 11 
simboli un/vai nesastāvētu tikai no cipariem  

Meklēšana nav iespējama, 
ja reģistrācijas numuru 
ievada garumā, kas nebūtu 
11 simboli un/vai 
nesastāvētu tikai no 
cipariem 

NT22.  J1 Meklēt līdz 
No kodifikatora 
„Objekti” ir izvēlēta 
iespēja „2” 

Pārbaudīt vai iespējams veikt meklēšanu, 
neievadot reģistrācijas numuru 

Nav iespējams veikt meklēšanu, neievadot 
reģistrācijas numuru 

Nav iespējams veikt 
meklēšanu, neievadot 
reģistrācijas numuru 

Datu avotu analīzes un sasaistes rīks PR1 
Meklēšanas parametri PR1-2 

 

NT23.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ir iespējams nenorādīt kādu 
no „Ceļu meklēt pēc” kodifikatora vērtībām 

Nav iespējams nenorādīt kādu no „Ceļu 
meklēt pēc” kodifikatora vērtībām 

Nav iespējams nenorādīt 
kādu no „Ceļu meklēt pēc” 
kodifikatora vērtībām 

NT24.  PR1-2-1 Ceļu meklēt pēc:  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu ceļa meklēšanas veidu 

Nav iespējams atzīmēt vairāk par vienu ceļa 
meklēšanas veidu 

Nav iespējams atzīmēt 
vairāk par vienu ceļa 
meklēšanas veidu 

NT25.  PR1-2-2 Saites veids  
Pārbaudīt vai ir iespējams neatzīmēt 
nevienu saites veidu 

Nav iespējams neatzīmēt nevienu saites 
veidu 

Nav iespējams neatzīmēt 
nevienu saites veidu 
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NT26.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai ir iespējams atzīmēt vairāk 
par vienu attāluma līmeni 

Nav iespējams atzīmēt vairāk par vienu 
attāluma līmeni 

Nav iespējams atzīmēt 
vairāk par vienu attāluma 
līmeni 

NT27.  PR1-2-3 Attāluma līmenis:  
Pārbaudīt vai ir iespējams nenorādīt 
attāluma līmeni 

Nav iespējams nenorādīt attāluma līmeni 
Nav iespējams nenorādīt 
attāluma līmeni 

NT28.  PR1-2-4-2 Saistības meklēšana:  
Pārbaudīt vai ir iespējams neatzīmēt 
saistību meklēšanas veidu 

Nav iespējams neatzīmēt saistību meklēšanas 
veidu 

Nav iespējams neatzīmēt 
saistību meklēšanas veidu 

NT29.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

 
Pārbaudīt vai ir iespējams pievienot vairāk 
par vienu datuma „No” ievadi 

Nav iespējams pievienot vairāk par vienu 
datuma „No” ievadi 

Nav iespējams pievienot 
vairāk par vienu datuma 
„No” ievadi 

NT30.  PR1-2-5 
Meklēt laika posmā: 
No: 

 
Pārbaudīt vai ir iespējams ievadīt datumu 
>šodiena un veikt atbilstošu meklēšanu 

Nav iespējams ievadīt datumu >šodiena un 
veikt atbilstošu meklēšanu 

Nav iespējams ievadīt 
datumu >šodiena un veikt 
atbilstošu meklēšanu 

NT31.  K1 
Meklēt laika posmā: 
No: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams ievadīt 
formātā, kas nebūtu dd.mm.gggg. un veikt 
atbilstošu meklēšanu 

Datumu nav iespējams ievadīt formātā, kas 
nebūtu dd.mm.gggg. un veikt atbilstošu 
meklēšanu 

Datumu nav iespējams 
ievadīt formātā, kas nebūtu 
dd.mm.gggg. un veikt 
atbilstošu meklēšanu 

NT32.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ir iespējams neievadīt 
datumu „līdz” un veikt meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt datumu „līdz” un 
veikt meklēšanu 

Nav iespējams neievadīt 
datumu „līdz” un veikt 
meklēšanu 

NT33.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ir iespējams ievadīt datumu 
>šodiena un veikt meklēšanu 

Nav iespējams ievadīt datumu >šodiena un 
veikt meklēšanu 

Nav iespējams ievadīt 
datumu >šodiena un veikt 
meklēšanu 

NT34.  PR1-2-6 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ir iespējams pievienot vairāk 
par vienu datuma „Līdz” ievadi 

Nav iespējams pievienot vairāk par vienu 
datuma „Līdz” ievadi 

Nav iespējams pievienot 
vairāk par vienu datuma 
„Līdz” ievadi 

NT35.  K1 
Meklēt laika posmā: 
Līdz: 

Atzīmēta vērtība no 
PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai datumu ir iespējams ievadīt 
formātā, kas nebūtu dd.mm.gggg. un veikt 
meklēšanu 

Nav iespējams datumu ievadīt formā, kas 
nebūtu dd.mm.gggg. un veikt meklēšanu 

Nav iespējams datumu 
ievadīt formā, kas nebūtu 
dd.mm.gggg. un veikt 
meklēšanu 
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 Saistību attēlošanas formāta izvēle. AF1 2.2.2.2.

 Saistību attēlošanas formāta izvēle. AF1 Tabula 14.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Saistību attēlošanas formāta izvēle AF1  

NT36.  AF1-1 
Saistību 
atveidošanas 
formāts:  

Jānospiež poga 
„Meklēt” 
 

Pārbaudīt vai ceļa atrašanas gadījumā ir 
iespējams neatzīmēt nevienu no saistību 
atveidošanas formāta veidiem 

Ceļa atrašanas gadījumā nav iespējams 
neatzīmēt nevienu no saistību atveidošanas 
formāta veidiem 

Ceļa atrašanas gadījumā nav 
iespējams neatzīmēt nevienu no 
saistību atveidošanas formāta 
veidiem 

 Sistēmas paziņojumu apraksts. SP 2.2.2.3.

 Sistēmas paziņojumu apraksts. SP Tabula 15.

ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

Sistēmas paziņojumu apraksts. SP  

NT37.  SP-1 Paziņojums 

No kodifikatora 
„Objekti” ir 
izvēlēta iespēja 
„1” 

Pārbaudīt vai ievadot nekorektu personas 
kodu un veicot meklēšanu , tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Tika ievadīts nekorekts personas kods. 
Personas kodam ir jābūt formātā 000000-
00000 vai 00000000000!”  

Ievadot nekorektu personas kodu un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Tika ievadīts nekorekts personas kods. 
Personas kodam ir jābūt formātā 000000-
00000 vai 00000000000!” 

Ievadot nekorektu personas kodu 
un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: „Tika ievadīts 
nekorekts personas kods. 
Personas kodam ir jābūt formātā 
000000-00000 vai 
00000000000!” 

NT38.  SP-2 Paziņojums 

No kodifikatora 
„Objekti” ir 
izvēlēta iespēja 
„2” 

Pārbaudīt vai ievadot nekorektu 
reģistrācijas numuru un veicot meklēšanu, 
tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Tika ievadīts nekorekts reģistrācijas 
numurs. Reģistrācijas numuram ir jābūt 
formātā 00000000000!”  

Ievadot nekorektu reģistrācijas numuru un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
 „Tika ievadīts nekorekts reģistrācijas 
numurs. Reģistrācijas numuram ir jābūt 
formātā 00000000000!” 

Ievadot nekorektu reģistrācijas 
numuru un veicot meklēšanu, 
tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
 „Tika ievadīts nekorekts 
reģistrācijas numurs. Reģistrācijas 
numuram ir jābūt formātā 
00000000000!” 

NT39.  SP-3 Paziņojums  

Pārbaudīt vai mēģinot izņemt atzīmes no 
atzīmētajiem saites veidiem tiek izvadīts 
brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saites 
veidam!” 

Mēģinot izņemt atzīmes no atzīmētajiem 
saites veidiem tiek izvadīts brīdinājuma 
paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saites 
veidam!” 

Mēģinot izņemt atzīmes no 
atzīmētajiem saites veidiem tiek 
izvadīts brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz 
vienam saites veidam!” 
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NT40.  SP-4 Paziņojums  

Pārbaudīt vai mēģinot izņemt atzīmes no 
atzīmētajiem saistību meklēšanas  veidiem 
tiek izvadīts brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 
meklēšanas veidam!” 

Mēģinot izņemt atzīmes no atzīmētajiem 
saistību meklēšanas  veidiem tiek izvadīts 
brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 
meklēšanas veidam!” 

Mēģinot izņemt atzīmes no 
atzīmētajiem saistību meklēšanas  
veidiem tiek izvadīts brīdinājuma 
paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz 
vienam saistību meklēšanas 
veidam!” 

NT41.  SP-6 Paziņojums 
Atzīmēta vērtība 
no PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ievadot datumu, kas nav 
formātā dd.mm.gggg. un veicot meklēšanu, 
tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Tika ievadīts nekorekts datums. Datumam 
ir jābūt formātā dd.mm.gggg.!” 

Ievadot datumu, kas nav formātā 
dd.mm.gggg. un veicot meklēšanu, tiek 
izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Tika ievadīts nekorekts datums. Datumam ir 
jābūt formātā dd.mm.gggg.!” 

Ievadot datumu, kas nav formātā 
dd.mm.gggg. un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Tika ievadīts nekorekts datums. 
Datumam ir jābūt formātā 
dd.mm.gggg.!” 

NT42.  SP-7 Paziņojums  
Atzīmēta vērtība 
no PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ievadot datumu >šodiena  un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks par 
šodienu. Lūdzu, ievadiet korektu datumu!”  

Ievadot datumu >šodiena un veicot 
meklēšanu  tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks par šodienu. 
Lūdzu, ievadiet korektu datumu!” 

Ievadot datumu >šodiena un 
veicot meklēšanu  tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks 
par šodienu. Lūdzu, ievadiet 
korektu datumu!” 

NT43.  SP-8 Paziņojums 
Atzīmēta vērtība 
no PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ievadot datumu >šodiena  un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Datums „Līdz” nevar būt lielāks par 
šodienu. Lūdzu, ievadiet korektu datumu!” 

Ievadot datumu>šodiena  tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Datums „Līdz” nevar būt lielāks par šodienu. 
Lūdzu, ievadiet korektu datumu!” 

Ievadot datumu>šodiena  tiek 
izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Datums „Līdz” nevar būt lielāks 
par šodienu. Lūdzu, ievadiet 
korektu datumu!” 

NT44.  SP-9 Paziņojums 
Atzīmēta vērtība 
no PR1-2-4-1 

Pārbaudīt vai ievadot datumu „No” lielāku 
par datumu „Līdz” un veicot meklēšanu, 
tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks par datumu 
„Līdz”. Lūdzu, ievadiet korektu datumu!” 

Ievadot datumu „No” lielāku par datumu 
„Līdz” un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks par datumu 
„Līdz”. Lūdzu, ievadiet korektu datumu!” 

Ievadot datumu „No” lielāku par 
datumu „Līdz” un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Datums „No” nevar būt lielāks 
par datumu „Līdz”. Lūdzu, 
ievadiet korektu datumu!” 

NT45.  SP-11 Paziņojums  

Pārbaudīt vai mēģinot izņemt visas atzīmes 
no saistību attēlošanas formāta veidiem 
tiek izvadīts brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 

Mēģinot izņemt visas atzīmes no saistību 
attēlošanas formāta veidiem tiek izvadīts 
brīdinājuma paziņojums:  
„Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 

Mēģinot izņemt visas atzīmes no 
saistību attēlošanas formāta 
veidiem tiek izvadīts brīdinājuma 
paziņojums:  
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ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

attēlošanas formāta veidam!” attēlošanas formāta veidam!” „Ir jābūt atzīmētam vismaz 
vienam saistību attēlošanas 
formāta veidam!” 

NT46.  SP-12 Paziņojums  
PR1-1-1 atzīmēts 
„Fiziska persona”  

Pārbaudīt vai neievadot personas kodu un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, 
ievadiet personas kodu!”  

Neievadot personas kodu un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, 
ievadiet personas kodu!” 

Neievadot personas kodu un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. 
Lūdzu, ievadiet personas kodu!” 

NT47.  SP-12 Paziņojums 
PR1-1-2 atzīmēts 
„Fiziska persona”  

Pārbaudīt vai neievadot personas kodu un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, 
ievadiet personas kodu!” 

Neievadot personas kodu un veicot 
meklēšanu tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, 
ievadiet personas kodu!” 

Neievadot personas kodu un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums:  
„Netika ievadīts personas kods. 
Lūdzu, ievadiet personas kodu!” 

NT48.  SP-13 Paziņojums 
PR1-1-1 atzīmēts 
„Juridiska 
persona”  

Pārbaudīt vai neievadot reģistrācijas 
numuru un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas numurs. 
Lūdzu, ievadiet reģistrācijas numuru!” 

Neievadot reģistrācijas numuru un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas numurs. Lūdzu, 
ievadiet reģistrācijas numuru!” 

Neievadot reģistrācijas numuru 
un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas 
numurs. Lūdzu, ievadiet 
reģistrācijas numuru!” 

NT49.  SP-13 Paziņojums 
PR1-1-2 atzīmēts 
„Juridiska 
persona”  

Pārbaudīt vai neievadot reģistrācijas 
numuru un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas numurs. 
Lūdzu, ievadiet reģistrācijas numuru!” 

Neievadot reģistrācijas numuru un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas numurs. Lūdzu, 
ievadiet reģistrācijas numuru!” 

Neievadot reģistrācijas numuru 
un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts reģistrācijas 
numurs. Lūdzu, ievadiet 
reģistrācijas numuru!” 

NT50.  SP-14 Paziņojums 
Atzīmēts PR1-2-4-
1  

Pārbaudīt vai neievadot datumu „Līdz” un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums: 
„Netika ievadīts datums. Lūdzu, ievadiet 
datumu!” 

Neievadot datumu „Līdz” un veicot 
meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts datums. Lūdzu, ievadiet 
datumu!” 

Neievadot datumu „Līdz” un 
veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Netika ievadīts datums. Lūdzu, 
ievadiet datumu!” 

NT51.  SP-18 Paziņojums 
Tiek apstādināts 
„Ceļa meklēšanas 
slānis” 

Pārbaudīt vai apstādinot „Ceļa meklēšanas 
slāni” tiek izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Notika sistēmas kļūda. Lūdzu, mēģiniet 
vēlreiz!” 

Apstādinot „Ceļa meklēšanas slāni” tiek 
izvadīts kļūdas paziņojums:  
„Notika sistēmas kļūda. Lūdzu, mēģiniet 
vēlreiz!” 

Apstādinot „Ceļa meklēšanas 
slāni” tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums:  
„Notika sistēmas kļūda. Lūdzu, 
mēģiniet vēlreiz!” 

NT52.  SP-19 Paziņojums   Pārbaudīt vai ievadot vienādus subjekta Ievadot vienādus subjekta datus un veicot Ievadot vienādu subjekta datus 
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ID Prasības ID Apraksts Priekšnosacījums Darbības Sagaidāmais rezultāts Testēšanas rezultāts 

datus un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Tika ievadīti vienādi subjekta dati. Lūdzu, 
ievadīt dažādus subjekta datus!” 

meklēšanu, tiek izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Tika ievadīti vienādi subjekta dati. Lūdzu, 
ievadīt dažādus subjekta datus!” 

un veicot meklēšanu, tiek izvadīts 
kļūdas paziņojums: 
„Tika ievadīti vienādi subjekta 
dati. Lūdzu, ievadīt dažādus 
subjekta datus!” 

NT53.  SP-38 Paziņojums 
Jāizslēdz 
JavaScript 
atbalsts 

Pārbaudīt vai JavaScript atbalsta 
izslēgšanas gadījumā tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums: 
„Lai varētu izmantot pakalpojumu, 
pārlūkprogrammā ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam!” 

JavaScript atbalsta izslēgšanas gadījumā tiek 
izvadīts kļūdas paziņojums: 
„Lai varētu izmantot pakalpojumu, 
pārlūkprogrammā ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam!” 

JavaScript atbalsta izslēgšanas 
gadījumā tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums: 
„Lai varētu izmantot 
pakalpojumu, pārlūkprogrammā 
ir jābūt ieslēgtam JavaScript 
atbalstam!” 

NT54.  SP-39 Paziņojums  

Pārbaudīt vai IE7 pārlūka izmantošanas 
gadījumā tiek izvadīts kļūdas paziņojums 
„Notika pārlūkprogrammas kļūda veidojot 
grafisko attēlojumu. Lūdzu, izvēlaties citu 
pārlūkprogrammu!” 

IE7 pārlūka izmantošanas gadījumā tiek 
izvadīts kļūdas paziņojums 
„Notika pārlūkprogrammas kļūda veidojot 
grafisko attēlojumu. Lūdzu, izvēlaties citu 
pārlūkprogrammu!” 

IE7 pārlūka izmantošanas 
gadījumā tiek izvadīts kļūdas 
paziņojums 
„Notika pārlūkprogrammas kļūda 
veidojot grafisko attēlojumu. 
Lūdzu, izvēlaties citu 
pārlūkprogrammu!” 

 Veiktspējas testēšanas scenārijs un tās testēšanas rezultāti 2.3.

Sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” veiktspējas testēšana sastāv no divām daļām:  

1. Veiktspējas testēšana pie noslogotas sistēmas; 

2. Veiktspējas testēšana pie nenoslogotas sistēmas. 

Sistēma gan pie noslogotas, gan pie nenoslogotas sistēmas tika testēta ar vienādiem testa piemēriem, kuri ir aprakstīti tabulā Tabula 16. 
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  Tabula 16.

N
r.

 p
.k

. 

Subjekts 
Ceļu meklēt 

pēc: 
Saites veids Attāluma līmenis Saistības meklēšana Meklēt laika posmā 

No Līdz 

Sa
iš

u
 s

va
ra

 

C
e

ļa
 g

ar
u

m
a 

A
m

at
p

e
rs

o
n

a
 

D
al

īb
n

ie
ks

 

A
d

re
se

 

1 2 3 4 5 6 

La
ik

a 
p

o
sm

ā
 

A
kt

u
āl

aj
o

s 

V
ē

st
u

ri
sk

aj
o

s 

No Līdz 

1. 050771-11829 50003330001 X  X X X      X X   Vispārpieejamā 
perioda 

11.11.2013. 

2. 050771-11829 50003330001 X  X X X      X   X   

3. 050771-11829 50003330001 X  X X X      X  X X   

4. 290165-12369 40003820260 X  X X X      X  X X   

5. 290165-12369 40003820260 X  X X X      X   X   

6. 040570-10612 020349-10862 X  X X X      X  X    

7. 40003170000 42403012397 X  X X X      X  X X   

8. 100570-11544 290165-12369 X  X X X      X  X X   

9. 40003999179 40003170000 X  X X X      X  X    

10. 100570-11544 300372-12048 X  X X X      X  X X   

11. 40003170000 40003820260 X  X X X      X   X   

12. 40003244507 40003820260 X  X X X      X   X   

13. 260369-10109 150878-10622 X  X X X      X  X X   

14. 100570-11544 150878-10622 X  X X X      X  X X   

15. 200670-10106 150878-10622 X  X X X      X  X X   

16. 080774-13506 150878-10622 X  X X X      X  X X   

17. 160585-10625 150878-10622 X  X X X      X  X X   

18. 40003073627 150878-10622 X  X X X      X  X X   

19. 40003073627 150878-10622  X X X X      X  X X   

20. 40003073627 100570-11544  X X X X      X  X X   

21. 40003073627 100570-11544 X  X X X      X  X X   
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Subjekts 
Ceļu meklēt 

pēc: 
Saites veids Attāluma līmenis Saistības meklēšana Meklēt laika posmā 

No Līdz 

Sa
iš

u
 s

va
ra

 

C
e

ļa
 g
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u

m
a 

A
m

at
p

e
rs

o
n

a
 

D
al

īb
n

ie
ks

 

A
d

re
se

 

1 2 3 4 5 6 

La
ik

a 
p

o
sm

ā
 

A
kt

u
āl

aj
o

s 

V
ē

st
u

ri
sk

aj
o

s 

No Līdz 

22. 40003073627 080774-13506 X  X X X      X  X X   

Sistēmas veiktspējas testēšana tika veikta uz servera, kuram ir šādi parametri:  

Virtualizācijas platforma Microsoft XEN server 2012 R2 
CPU skaits 16 
RAM 30GB 
HDD 32 GB 
OS Debian Linux 7, 64 bit 
Webserver Apache 
Postgresql Server 9.3 
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 Veiktspējas testēšana pie noslogotas sistēmas 2.3.1.

Veiktspējas testēšana pie noslogotas sistēmas tika veikta pēc attēlā 1. Attēls redzamās shēmas. Noslodzes 

testēšanai pieprasījumi tika sūtīti taisni, biznesa loģikas slānim, ignorējot saskarnes slāni. Šāda veida testi 

tika veikti, lai pārbaudītu sistēmas spēju apkalpot vairākus lietotājus vienlaicīgi, kur tika izpildīti tabulā 

Tabula 16. dotie testa piemēri. Saskarnes slānis tika izslēgts no testiem, jo tas nesatur komponentes vai 

darbības, kuras redzami ietekmētu kopējo sistēmas noslodzi.   

 

  1. Attēls

Testēšanas rīks simulē vairāku lietotāju pieprasījumus un veic pieprasījumu apstrādes laiku mērījumus. 

Sistēmas testiem tika mērīti sistēmas reakcijas laiki vairākiem lietotājiem (1 – 60 palielinot lietotāju skaitu ik 

pa pieci katra mērījuma veikšanai), kur katrs lietotājs izpilda piecus meklēšanas pieprasījumus. No visiem 

mērījumu rezultātiem tika izskaitļotas vidējās izpildes laiku vērtības, kā arī tika veikta rezultātu validācija, lai 

pārliecinātos, ka noslodze neietekmēs sistēmas rezultātus un pieprasījumu apstrādes loģiku.   

Zemāk ir sniegti sistēmas veiktspējas testēšanas rezultāti pie noslogotas sistēmas. 

  

Saskarnes slānis 
Biznesa loģikas 

slānis 
Datu slānis 

Testēšanas rīks 

Se
rv

e
ri

s 
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 Veiktspējas testēšanas rezultāti (vairāki paralēli lietotāji) pie noslogotas sistēmas Tabula 17.

 

Lietotāji Pieprasījumu skaits Vidējais izpildes laiks (ms) 
Maksimālais izpildes laiks 

(ms) 

1 5 241 251 

5 25 244 474 

10 50 675 827 

15 75 1021 1206 

20 100 1408 1616 

25 125 1752 2141 

30 150 2120 2510 

35 175 2455 2956 

40 200 2805 3461 

45 225 3197 4235 

50 250 3641 5043 

55 275 3974 5637 

60 300 4281 5973 

 

 

 Lietotāju pieprasījumu izpildes laiki 2. Attēls
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 Veiktspējas testēšana pie nenoslogotas sistēmas 2.3.2.

Veiktspējas testēšana pie nenoslogotas sistēmas tika veikta no „lietotāja puses”, kur tika izpildīti visi testa 

piemēri, kas ir aprakstīti tabulā Tabula 16., kur katrs piemērs tiks izpildīts piecas reizes un, no kuru 

rezultātiem tika aprēķināta mediāna tādejādi nosakot vidējo izpildes laiku vienam testa piemēram. 

Testēšana sastāv no divām daļām:  

1. Subjektu pārbaude – tika mērīti izpildes laiki subjekta meklēšanai; 

2. Saistību meklēšana – tika mērīti izpildes laiki tabulā Tabula 16. aprakstītajiem testa piemēriem.  
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 Subjektu pārbaude 2.3.2.1.

 Veiktspējas testēšanas izpildes laiki pie nenoslogotas sistēmas (Subjektu pārbaude) Tabula 18.

Nr. Testa piemērs 
Sistēmas reakcijas laiks  

(ms) 
Pieprasījuma pārraides laiks  

(ms) 

1. 050771-11829 26 1 

2. 050771-11829 33 3 

3. 050771-11829 30 2 

4. 050771-11829 19 9 

5. 050771-11829 21 4 

Mediāna 26 3 

1. 40003616329 22 0 

2. 40003616329 56 1 

3. 40003616329 21 3 

4. 40003616329 22 3 

5. 40003616329 20 4 

Mediāna 22 3 

1. 290165-12369 18 3 

2. 290165-12369 28 5 

3. 290165-12369 20 4 

4. 290165-12369 21 2 

5. 290165-12369 21 4 

Mediāna 21 4 

1. 40003820260 19 2 

2. 40003820260 24 4 

3. 40003820260 20 3 

4. 40003820260 30 5 

5. 40003820260 20 5 

Mediāna 20 4 

1. 040570-10612 23 5 

2. 040570-10612 21 4 
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Nr. Testa piemērs 
Sistēmas reakcijas laiks  

(ms) 
Pieprasījuma pārraides laiks  

(ms) 

3. 040570-10612 20 4 

4. 040570-10612 20 2 

5. 040570-10612 19 3 

Mediāna 20 4 

1. 020349-10862 18 5 

2. 020349-10862 23 3 

3. 020349-10862 19 5 

4. 020349-10862 23 3 

5. 020349-10862 24 4 

Mediāna 23 4 

1. 42403012397 21 6 

2. 42403012397 29 8 

3. 42403012397 22 10 

4. 42403012397 25 2 

5. 42403012397 30 2 

Mediāna 25 6 

1. 100570-11544 18 3 

2. 100570-11544 22 10 

3. 100570-11544 20 3 

4. 100570-11544 23 12 

5. 100570-11544 28 3 

Mediāna 22 3 

1. 40003999179 22 18 

2. 40003999179 24 2 

3. 40003999179 19 3 

4. 40003999179 23 4 

5. 40003999179 23 13 

Mediāna 23 4 

1. 300372-12048 19 2 

2. 300372-12048 23 5 
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Nr. Testa piemērs 
Sistēmas reakcijas laiks  

(ms) 
Pieprasījuma pārraides laiks  

(ms) 

3. 300372-12048 22 3 

4. 300372-12048 30 3 

5. 300372-12048 24 3 

Mediāna 23 3 

1. 40003170000 19 2 

2. 40003170000 19 3 

3. 40003170000 27 2 

4. 40003170000 20 2 

5. 40003170000 31 3 

Mediāna 20 2 

1. 40003244507 22 14 

2. 40003244507 30 6 

3. 40003244507 28 3 

4. 40003244507 24 1 

5. 40003244507 24 4 

Mediāna 24 4 

1. 260369-10109 21 11 

2. 260369-10109 32 1 

3. 260369-10109 28 5 

4. 260369-10109 27 5 

5. 260369-10109 20 4 

Mediāna 27 5 

1. 150878-10622 23 2 

2. 150878-10622 21 6 

3. 150878-10622 20 2 

4. 150878-10622 26 5 

5. 150878-10622 25 5 

Mediāna 23 5 

1. 200670-10106 22 10 

2. 200670-10106 26 3 
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Nr. Testa piemērs 
Sistēmas reakcijas laiks  

(ms) 
Pieprasījuma pārraides laiks  

(ms) 

3. 200670-10106 22 4 

4. 200670-10106 20 5 

5. 200670-10106 21 8 

Mediāna 22 5 

1. 160585-10625 95 3 

2. 160585-10625 22 4 

3. 160585-10625 24 2 

4. 160585-10625 26 1 

5. 160585-10625 20 3 

Mediāna 24 3 

1. 40003073627 21 4 

2. 40003073627 27 1 

3. 40003073627 21 10 

4. 40003073627 22 3 

5. 40003073627 21 2 

Mediāna 21 3 

1. 100570-11544 30 4 

2. 100570-11544 27 3 

3. 100570-11544 22 15 

4. 100570-11544 22 6 

5. 100570-11544 23 4 

Mediāna 23 4 

1. 080775-13506 27 3 

2. 080775-13506 20 5 

3. 080775-13506 24 3 

4. 080775-13506 24 3 

5. 080775-13506 23 1 

Mediāna 24 3 
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 Saistību meklēšana 2.3.2.2.

 Veiktspējas testēšanas izpildes laiki pie nenoslogotas sistēmas (Saistību meklēšana) Tabula 19.

Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

1.1. 1.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Laika posmā 
Meklēt laika posmā: No: Vispārpieejamā perioda Līdz: 11.11.2013. 
Saistību meklēšana: No: 050771-11829 Līdz: 50003330001 
Virsotņu skaits: 2 
Atrastā ceļa svars: 3 

47 2 

1.2. 50 8 

1.3. 48 9 

1.4. 50 3 

1.5. 47 4 

Mediāna 48 4 

2.1. 2.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 050771-11829 Līdz: 50003330001 
Virsotņu skaits: 2 
Atrastā ceļa svars: 5 

51 5 

2.2. 47 8 

2.3. 47 2 

2.4. 47 1 

2.5. 46 3 

Mediāna 47 3 

3.1. 3.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 050771-11829 Līdz: 50003330001 
Virsotņu skaits: 2 
Atrastā ceļa svars: 5 

53 10 

3.2. 49 8 

3.3. 48 4 

3.4. 45 5 

3.5. 47 5 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

Mediāna 48 5 

4.1. 4.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 290165-12369 Līdz: 40003820260 
Virsotņu skaits: 8 
Atrastā ceļa svars: 27 

264 3 

4.2. 250 8 

4.3. 243 3 

4.4. 251 3 

4.5. 246 3 

Mediāna 250 3 

5.1. 5.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 290165-12369 Līdz: 40003820260 
Virsotņu skaits: 8 
Atrastā ceļa svars: 39 

344 10 

5.2. 258 11 

5.3. 260 3 

5.4. 264 3 

5.5. 264 4 

Mediāna 264 4 

6.1. 6.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos datos 
Saistību meklēšana: No: 040570-10612 Līdz: 020349-10862 
Virsotņu skaits: 7 
Atrastā ceļa svars: 6 

106 6 

6.2. 47 5 

6.3. 55 7 

6.4. 46 2 

6.5. 60 7 

Mediāna 55 6 

7.1. 7.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 

311 8 

7.2. 252 17 

7.3. 240 3 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

7.4. Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003170000 Līdz: 42403012397 
Virsotņu skaits: 6 
Atrastā ceļa svars: 15 

243 3 

7.5. 239 4 

Mediāna 243 4 

8.1. 8.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 100570-11544 Līdz: 290165-12369 
Virsotņu skaits: 5 
Atrastā ceļa svars: 14 

142 4 

8.2. 91 8 

8.3. 86 3 

8.4. 89 6 

8.5. 86 4 

Mediāna 89 4 

9.1. 9.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003999179 Līdz: 40003170000 
Virsotņu skaits: 3 
Atrastā ceļa svars: 6 

108 4 

9.2. 103 9 

9.3. 96 2 

9.4. 99 3 

9.5. 94 3 

Mediāna 99 3 

10.1. 10.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 100570-11544 Līdz: 300372-12048 
Virsotņu skaits: 5 

259 4 

10.2. 190 11 

10.3. 187 3 

10.4. 188 3 

10.5. 189 1 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

Atrastā ceļa svars: 12 

Mediāna 189 3 

11.1. 11.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003170000 Līdz: 40003820260 
Virsotņu skaits: 8 
Atrastā ceļa svars: 39 

279 2 

11.2. 273 9 

11.3. 272 3 

11.4. 277 4 

11.5. 282 4 

Mediāna 277 4 

12.1. 12.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003244507 Līdz: 40003820260 
Virsotņu skaits: 8 
Atrastā ceļa svars: 37 

214 9 

12.2. 161 4 

12.3. 159 3 

12.4. 157 5 

12.5. 154 5 

Mediāna 159 5 

13.1. 13.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 260369-10109 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 3 
Atrastā ceļa svars: 6 

104 6 

13.2. 49 6 

13.3. 50 1 

13.4. 53 3 

13.5. 49 3 

Mediāna 50 3 

14.1. 14.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 

190 2 

14.2. 187 10 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

14.3. Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 100570-11544 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 7 
Atrastā ceļa svars: 26 

182 4 

14.4. 193 4 

14.5. 183 8 

Mediāna 187 4 

15.1. 15.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 200670-10106 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 3 
Atrastā ceļa svars: 6 

74 8 

15.2. 53 9 

15.3. 55 3 

15.4. 52 8 

15.5. 52 2 

Mediāna 53 8 

16.1. 16.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 080775-13506 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 7 
Atrastā ceļa svars: 22 

189 7 

16.2. 182 4 

16.3. 184 6 

16.4. 182 3 

16.5. 186 3 

Mediāna 184 4 

17.1. 17.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 160585-10625 Līdz: 150878-10622 

102 17 

17.2. 48 8 

17.3. 48 3 

17.4. 47 1 

17.5. 48 3 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

Virsotņu skaits: 3 
Atrastā ceļa svars: 8 

Mediāna 48 3 

18.1. 18.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003073627 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 7 
Atrastā ceļa svars: 18 

568 6 

18.2. 478 6 

18.3. 475 4 

18.4. 473  

18.5. 474 6 

Mediāna 474 6 

19.1. 19.  
Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003073627 Līdz: 150878-10622 
Virsotņu skaits: 6 

866 10 

19.2. 802 5 

19.3. 810 3 

19.4. 804 3 

19.5. 813 2 

Mediāna 810 3 

20.1. 20.  
Ceļu meklēt pēc: Ceļa garuma 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003073627 Līdz: 100570-11544 
Virsotņu skaits: 6 

1020 4 

20.2. 950 9 

20.3. 947 4 

20.4. 943 3 

20.5. 936 4 

Mediāna 947 4 

21.1. 21.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 

605 2 

21.2. 597 7 

21.3. 602 3 
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Nr. Testa piemērs Sistēmas reakcijas laiks (ms) 
Pieprasījumu pārraides laiks 

(ms) 

21.4. Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003073627 Līdz: 100570-11544 
Virsotņu skaits: 6 
Atrastā ceļa svars: 17 

597 3 

21.5. 599 4 

Mediāna 599 3 

22.1. 22.  
Ceļu meklēt pēc: Saišu svara 
Saites veids: Amatpersonas, Dalībnieki un Adreses 
Attāluma līmenis: 6 
Saistības meklēšana: Aktuālajos un Vēsturiskajos datos 
Saistību meklēšana: No: 40003073627 Līdz: 080775-13506 
Virsotņu skaits: 8 
Atrastā ceļa svars: 17 

528 3 

22.2. 451 11 

22.3. 454 4 

22.4. 454 7 

22.5. 455 2 

Mediāna 454 4 
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 Konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns 3.

Šajā nodaļā ir aprakstīts konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāns konstatētu neatbilstību 

gadījumā. 

Sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” testēšanas laikā tika atklātas neatbilstības, to novēršana 

tika veikta pēc konstatēto neatbilstību pieteikšanas un novēršanas plāna.  

Neatbilstību novēršanu iedala trīs posmos: 

1. Konstatēta neatbilstība; 

2. Saņemts uzdevums par konkrētu neatbilstību; 

3. Novērsta konstatētā neatbilstība. 

 Konstatēta neatbilstība 3.1.

Ja Sistēmas testētājs konstatē neatbilstību tās ir jāreģistrē speciāli šim nolūkam izveidotā ziņojumu reģistrā. 

Katrai konstatētajai neatbilstībai ziņojumu reģistrā ir jāveido jauns uzdevums. Šajā brīdī problēmziņojuma 

statuss – Jauns (New), kurā norāda:  

1. Trakeri – Kļūda (Bug); 

2. Tematu; 

3. Īsu situācijas aprakstu; 

4. Kļūdas piemēru; 

5. Veicamo labojumu un/vai sagaidāmo rezultātu;  

6. Neatbilstības novēršanas prioritāti. 

 Saņemts uzdevums par konstatētu neatbilstību 3.2.

Sistēmas izstrādātājam, kurš saņem problēmziņojumu ir jārīkojas šādi:  

1. Iepazīstas ar problēmziņojuma saturu un atbilstoši tajā norādītajai prioritātei uzsāk problēmziņojuma 

izpildi. Izvērtē, vai sniegtais apraksts ir pietiekams, lai novērstu konstatēto neatbilstību.  

2. Pēc 3.2. punkta 1. apakšpunktā noteikto darbu izpildes, veic sākotnējo produkta verifikāciju (testēšanu), 

lai pārliecinātos, ka neatbilstības novērstas; 

3. Pēc 3.2. punkta 1. apakšpunktā minētās verifikācijas (testēšanas) sekmīgas norises, Sistēmas 

izstrādātājs nekavējoties rakstveidā informē testētāju, norādot, ka problēmziņojumā norādītā kļūda 

novērsta. Šajā brīdī problēmziņojuma statuss – Izpildīts (Resolved) un piešķir attiecīgo uzdevumu 

uzdevuma pieteicējam; 
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4. Ja testētāja problēmziņojumā sniegtā informācija ir nepietiekama konstatētās neatbilstības novēršanai, 

Sistēmas izstrādātājs rakstveidā precizē neskaidros jautājumus un nosūta tos testētājam. Šajā brīdī 

problēmziņojuma statuss – Atgriezeniskā saite (Feedback) un piešķir attiecīgo darba uzdevumu 

uzdevuma pieteicējam. Pēc precizējošas informācijas saņemšanas Sistēmas izstrādātājs veic 3.2. punkta 

1. apakšpunktā un 3.2. punkta 3. apakšpunktā minētos darbus norādītajā secībā. 

 Novērsta konstatētā neatbilstība 3.3.

1. Pēc 3.2. punkta 3. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas, testētājs veic atkārtotu produkta 

verifikāciju (testēšanu) un tās sekmīgas norises gadījumā, problēmziņojuma statuss uzskatāms kā Slēgts 

(Closed).   

2. Ja atkārtota produkta verifikācija (testēšana) ir neveiksmīga, testētājs rīkojas, atbilstoši 3.1. punktā 

norādītajam, atjaunojot iepriekš izveidotu darba uzdevumu un papildinot 3.1. punkta apakšpunktos 3. 

Īsu situācijas aprakstu; 4. Kļūdas piemēru; 5. Veicamo labojumu un/vai sagaidāmo rezultātu; sniegto 

informāciju. Šajā gadījumā problēmziņojuma statuss – Atgriezeniskā saite (Feedback). 

 Ieviesto jauninājumu žurnāls 4.

Šajā nodaļā ir sniegts saraksts par veiktajiem jauninājumiem pēc sistēmas ērti lietojamas saskarnes un 

intuitīvas lietojamības testēšanas. 

Ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšanas laikā tika saņemti ieteikumi sistēmas 

uzlabošanai, sastādīts ieviesto jauninājumu žurnāls pamatojoties uz ziņojumu reģistrā pieteiktajiem 

uzdevumiem. 
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 Ieviesto jauninājumu žurnāls Tabula 20.

ID 
Vieta 

sistēmā 
Uzdevuma 

numurs 
Trakeris Temats Veiktās izmaiņas 

IJŽ1.  PR1 20230 Task 
PR1 Atlases nosacījumu bloka sadaļas 
"Subjektu ievade" bīdīšana 

Atlases nosacījumu bloka sadaļa "Subjektu ievade" pabīdīta uz augšu, lai būtu pirmā. 

IJŽ2.  PR1 20231 Task 
PR1 Atlases nosacījumu bloka papildināšana 
ar sadaļu "Meklēšanas parametri" 

Izveidota otra sadaļa ar nosaukumu "Meklēšanas parametri", kurā ietilpst: 
*Ceļu meklēt pēc: 
*Saites veids: 
*Līmenis: 
*Saistības meklēšana 

IJŽ3.  PR1 20238 Task 
Lauku "Saistības meklēšana" un "Meklēt laika 
posmā" apvienošana 

Izņemts lauks "Meklēt laika posmā". 
Lauks "Saistības meklēšana" papildināts ar CB izvēlni "Laika posmā", kur funkcionalitāte paliek 
nemainīga no lauka "Meklēt laika posmā" (ja tiek atzīmēts "Laika posmā", tad lauki "Aktuālajos 
datos" un "Vēsturiskajos datos" nav vairs redzami un tiek izvadīta ievade no kalendāra) 
Lietotājam ir trīs iespējas, ko atzīmēt: 
1. Laika posmā 
2. Aktuālajos datos (atzīmēts pēc noklusējuma) 
3. Vēsturiskajos datos 

IJŽ4.  PR1 20249 Task Ekrānformu PR1 papildināt ar tekstu 
Zem ievadlauka "Meklēt laika posmā No, Līdz" izvietots teksts 
"Nenorādot laika posmu „No” saistība starp subjektiem tiks meklēta no vispārpieejamā 
perioda." 

IJŽ5.  PR1 20250 Task  Subjekta pārbaude 

Nodrošināts iznirstošais logs gadījumos, kad lietotājs ievada subjektu un nospiež pogu 
"Pārbaudīt" 
Dati, kas ir jāattēlo iznirstošajā logā meklēšanas laikā: 
Subjekta pārbaude (virsraksts) 
Personas kods:/Reģistrācijas numurs (atkarīgs no izvēlētā): Atspoguļo personas 
kodu/reģistrācijas numuru (atkarīgs no izvēlētā) 
Pārbaudes laikā ir jānodrošina lietotājam brīdinājuma paziņojums "Notiek pārbaude... Lūdzu, 
uzgaidiet!" 
Šo logu ir jāspēj aizvērt ar pogu "Atteikties" un ikonu "X" 

IJŽ6.  PR2 20251 Task Saistību meklēšana 
Nodrošināts iznirstošais logs gadījumos, kad lietotājs ir savadījis visu nepieciešamo informāciju 
PR1 ekrānformā un ir nospiedis pogu "Meklēt" 
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ID 
Vieta 

sistēmā 
Uzdevuma 

numurs 
Trakeris Temats Veiktās izmaiņas 

IJŽ7.  PR3 20252 Task Atrastās saistības PR3 Iepriekš atsevišķi realizējamās ekrānformas PR2 un PR3 apvienotas vienā 

IJŽ8.  PR1 20261 Task Pogas "Meklēt" pārsaukšana Poga, kuru nospiežot ievadītie dati tiek pārbaudīti UR datu bāzē pārsaukta par pogu "Pārbaudīt" 

IJŽ9.  PR1 20265 Task Pogas "Aprēķināt" pārsaukšana 
Poga "Aprēķināt", kuru nospiežot tiek aprēķināts virsotņu skaits, atrastā ceļa svars uzdotajiem 
atlases nosacījumiem pārsaukta par pogu "Meklēt" 

IJŽ10.  PR1K 20280 Task Poga "Atteikties" 
Pogai "Atteikties" mainīta tās loģika no "Nospiežot pogu tiek aizvērts iznirstošais logs un 
Subjekta ievades laukā nekas netiek ierakstīts." uz "Poga ir pieejama tik ilgi, kamēr tiek meklēts 
subjekts pēc pogas „Pārbaudīt” un „Meklēt” nospiešanas." 

IJŽ11.  
Visā 
sistēmā 

20282 Task Poga "Aizvērt" 

Pogas "Aizvērt" loģika mainīta no "Nonāk uz ekrānformu PR2, ja tā tika nospiesta PR3, vai PR1, 
ja tā tika nospiesta PR1L iznirstošajā logā." uz "Tiek aizvērti Sistēmas paziņojumi, kuri ir 
aprakstīti dokumentā "Sistēmas arhitektūra" punktā 3.2.8. un aizvērta PR3 ekrānforma, ja 
saistības tika atrastas. 

IJŽ12.  
Visā 
sistēmā 

20283 Task Pogu izņemšana 

Izņemtas šādas pogas: 
1. Izvēlēties; 
2. Atpakaļ; 
3. Tālāk; 
4. Labi. 

IJŽ13.  PR1 20285 Task Subjekts netika atrasts 

Sistēmas paziņojumu "Subjekts netika atrasts.", kura apraksts bija šāds: 
"Paziņojums tiek izvadīts iznirstošā logā gadījumos, ja pēc pogas „Meklēt” nospiešanas netika 
atrasts meklētais subjekts. Jānodrošina iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu „Labi”." 
Mainīt uz paziņojumu "Subjekts netika atrasts. Iespējams tas neatrodas UR datu bāzē!" , kura 
apraksts ir šāds: 
"Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs ir ievadījis subjektu un tas netika atrasts pēc 
pogas „Pārbaudīt” nospiešanas. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X” un pogu „Aizvērt”." 

IJŽ14.  PR1 20290 Task 
Saistība starp subjektiem netika atrasta. 
Lūdzu, pārbaudiet datus un mēģiniet vēlreiz! 

Labots paziņojums no "Saistība starp izvēlētajiem subjektiem netika atrasta.", kurš bija jāizvada 
gadījumā "Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, ja pēc pogas „Aprēķināt” nospiešanas saites 
netika atrastas. Jānodrošina iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu „Labi”." uz "Saistība 
starp subjektiem netika atrasta. Lūdzu, pārbaudiet datus un mēģiniet vēlreiz!", kurš ir jāizvada 
šādos gadījumos "Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad saistība starp subjektiem netika 
atrasta (bet subjekti UR datu bāzē tika atrasti). 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”." (Paziņojuma veids - Kļūda) 
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ID 
Vieta 

sistēmā 
Uzdevuma 

numurs 
Trakeris Temats Veiktās izmaiņas 

IJŽ15.  PR1 20292 Task 
Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 
attēlošanas formāta veidam! 

Paziņojums "Netika norādīts saistību attēlošanas formāts. Lūdzu, norādiet formātu." kurš tika 
izvadīts pie "Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad netika atzīmēts saistību attēlošanas 
formāts ekrānformā PR3 un tika nospiesta poga PRP3-2." mainīts uz "Ir jābūt atzīmētam vismaz 
vienam saistību attēlošanas formāta veidam!" kurš ir jāizvada "Paziņojums tiek izvadīts 
gadījumos, kad netika atzīmēts saistību attēlošanas formāts ekrānformā PR3 un tika nospiesta 
poga PRP3-2. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”." (Paziņojuma veids - 
brīdinājums) 

IJŽ16.  PR1 20293 Task 
Netika ievadīts datums. Lūdzu, ievadiet 
datumu! 

Paziņojums "Netika norādīts datums. Lūdzu, norādiet datumu „No” vai „Līdz” ." kurš tiek 
izvadīts "Paziņojums tiek izvadīts, ja tiek atzīmēts „Meklēt laika posmā”, bet netika atzīmēta 
kāda no datuma ievades vērtībām. Jānodrošina iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu 
„Labi”." mainīts uz "Netika ievadīts datums. Lūdzu, ievadiet datumu!", kurš tiek izvadīts 
gadījumos "Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad datu ievades laukā „Līdz” netika ievadīts 
datums un tika nospiesta poga „Meklēt”. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojumu nospiežot ikonu „X”. Paziņojums veids – kļūda. 

IJŽ17.  PR1 20294 Task 
Tika ievadīts nekorekts personas kods. 
Personas kodam ir jābūt formātā 000000-
00000! 

Nodrošināts paziņojums "Tika ievadīts nekorekts personas kods. Personas kodam ir jābūt 
formātā 000000-00000!", kurš tiek izvadīts "Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs 
personas kodu nav ievadījis atbilstoši formātam: 000000-00000. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”." Paziņojuma veids - kļūda. 

IJŽ18.  PR1 20295 Task 
Tika ievadīts nekorekts reģistrācijas numurs. 
Reģistrācijas numuram ir jābūt formātā 
00000000000! 

Nodrošināts paziņojums "Tika ievadīts nekorekts reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numuram ir 
jābūt formātā 00000000000!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotāja norādītais reģistrācijas numurs nav 11 zīmju 
numurs. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ19.  PR1 20296 Task 
Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saites 
veidam! 

Nodrošināts paziņojums "Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saites veidam!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs mēģina izņemt visas atzīmes no saišu veidiem. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids -
Brīdinājums 

IJŽ20.  PR1 20297 Task 
Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību 
meklēšanas veidam! 

Nodrošināts paziņojums "Ir jābūt atzīmētam vismaz vienam saistību meklēšanas veidam!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs mēģina izņemt visas atzīmes no saistību 
meklēšanas veidiem. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – 
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Informācija. 

IJŽ21.  PR1 20298 Task 
Tika ievadīts nekorekts datums. Datumam ir 
jābūt formātā dd.mm.gggg.! 

Nodrošināts paziņojums "Tika ievadīts nekorekts datums. Datumam ir jābūt formātā 
dd.mm.gggg.!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs datumu nav ievadījis formātā dd.mm.gggg. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ22.  PR1 20299 Task 
Datums „No” nevar būt lielāks par šodienu. 
Lūdzu, ievadiet korektu datumu! 

Nodrošināts paziņojums "Datums „No” nevar būt lielāks par šodienu. Lūdzu, ievadiet korektu 
datumu!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs datumu „No” ievadīja <šodiena. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ23.  PR1 20300 Task 
Datums „Līdz” nevar būt lielāks par šodienu. 
Lūdzu, ievadiet korektu datumu! 

Nodrošināts paziņojums "Datums „Līdz” nevar būt lielāks par šodienu. Lūdzu, ievadiet korektu 
datumu!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs datumu „Līdz” ievadīja <šodiena. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ24.  PR1 20301 Task 
Datums „No” nevar būt lielāks par datumu 
„Līdz”. Lūdzu, ievadiet korektu datumu! 

Nodrošināts paziņojums "Datums „No” nevar būt lielāks par datumu „Līdz”. Lūdzu, ievadiet 
korektu datumu!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs datumu „No” ir ievadījis lielāku par datumu 
„Līdz”. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ25.  PR1 20302 Task 
Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, 
ievadiet personas kodu! 

Nodrošināts paziņojums "Netika ievadīts personas kods. Lūdzu, ievadiet personas kodu!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad netika norādīts personas kods laukā „Meklēt no” un/vai 
laukā „Meklēt līdz”, ja tika izvēlēta fiziska persona. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojumu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids - Kļūda 

IJŽ26.  PR1 20303 Task 
Netika ievadīts reģistrācijas numurs. Lūdzu, 
ievadiet reģistrācijas numuru! 

Nodrošināts paziņojums "Netika ievadīts reģistrācijas numurs. Lūdzu, ievadiet reģistrācijas 
numuru!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad netika norādīts reģistrācijas numurs laukā „Meklēt no” 
un/vai laukā „Meklēt līdz”, ja tika izvēlēta juridiska persona. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojumu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids - Kļūda 

IJŽ27.  PR1K 20304 Task Notiek pārbaude... Lūdzu, uzgaidiet! 

Nodrošināts paziņojums "Notiek pārbaude... Lūdzu, uzgaidiet!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad notiek subjektu pārbaude UR datu bāzē pēc pogas 
„Pārbaudīt” nospiešanas. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu „Atteikties” un nospiežot ikonu „X”. 
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Paziņojuma veids – Brīdinājums. 

IJŽ28.  PR2 20305 Task Notiek saistību meklēšana... Lūdzu, uzgaidiet! 

Nodrošināts paziņojums "Notiek saistību meklēšana... Lūdzu, uzgaidiet!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad notiek saistību meklēšana pēc pogas „Meklēt” 
nospiešanas. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu ”Atteikties” un nospiežot ikonu „X”. 
Paziņojuma veids - Brīdinājums 

IJŽ29.  PR2 20309 Task 
Subjekts „personas kods/reģistrācijas 
numurs” netika atrasts UR datu bāzē. Lūdzu, 
pārbaudiet datus un mēģiniet vēlreiz! 

Nodrošināts paziņojums "Subjekts „personas kods/reģistrācijas numurs” netika atrasts UR datu 
bāzē. Lūdzu, pārbaudiet datus un mēģiniet vēlreiz!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad kāds no norādītajiem subjektiem netika atrasts UR datu 
bāzē (Norādot meklēšanas kritērijus netika veikta ievadīto subjektu pārbaude spiežot pogu 
„Pārbaudīt”). 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu ar pogu ” „Aizvērt” un nospiežot ikonu „X”. 
Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ30.  
Visā 
sistēmā 

20310 Task 
Notika sistēmas kļūda. Lūdzu, mēģiniet 
vēlreiz! 

Nodrošināts paziņojums "Notika sistēmas kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad ir notikusi sistēmas iekšējā kļūda. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ31.  PR1 20311 Task 
Tika ievadīti vienādi subjekta dati. Lūdzu, 
ievadīt dažādus subjekta datus! 

Nodrošināts paziņojums "Tika ievadīti vienādi subjekta dati. Lūdzu, ievadīt dažādus subjekta 
datus!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs gan laukā „Meklēt no”, gan laukā „Meklēt līdz” 
ir ievadījis vienādus datus (personas kodi un reģistrācijas numuri). Pārbaude notiek pēc pogas 
„Meklēt” nospiešanas. 
Nodrošināta iespēja aizvērt šo paziņojuma logu nospiežot ikonu „X”. Paziņojuma veids – Kļūda. 

IJŽ32.  PR1 20312 Task 
Ievadīto subjektu dati tiks pārbaudīti 
Uzņēmumu reģistra datu bāzē. 

Nodrošināts paziņojums "Ievadīto subjektu dati tiks pārbaudīti Uzņēmumu reģistra datu bāzē." 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Pārbaudīt”. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ33.  PR1 20313 Task 
Tiks meklēta saistība starp ievadītajiem 
subjektiem. 

Nodrošināts paziņojums "Tiks meklēta saistība starp ievadītajiem subjektiem." 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Meklēt”. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ34.  
Visā 
sistēmā 

20314 Task Logs tiks aizvērts. 
Nodrošināts paziņojums "Logs tiks aizvērts." 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Aizvērt”. 
Paziņojuma veids – informācija. 
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IJŽ35.  
Visā 
sistēmā 

20315 Task Lietotāja ceļvedis 
Nodrošināts paziņojums "Lietotāja ceļvedis" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz „Jautājuma” ikonas. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ36.  
Pēc bloka 
PR7 

20316 Task 
Nonākšana uz subjektu ievadi un meklēšanas 
parametru ievadi 

Nodrošināts paziņojums "Nonākšana uz subjektu ievadi un meklēšanas parametru ievadi" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Atgriezties pie 
meklēšanas”. Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ37.  PR1 20317 Task 
Tiks notīrītas visas ievadītās vērtības izņemot 
tās, kuras ir atzīmētas pēc noklusējuma. 

Nodrošināts paziņojums "Tiks notīrītas visas ievadītās vērtības izņemot tās, kuras ir atzīmētas 
pēc noklusējuma." 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Notīrīt”. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ38.  PR3 20318 Task 
Tikts attēlotas atrastās saistības izvēlētajā 
saistību attēlošanas formātā. 

Nodrošināts paziņojums "Tikts attēlotas atrastās saistības izvēlētajā saistību attēlošanas 
formātā." 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Parādīt”. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ39.  PR5 20319 Task Tiks atjaunots atrasto saistību ceļš 
Nodrošināts paziņojums "Tiks atjaunots atrasto saistību ceļš" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz atjaunošanas ikonas. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ40.  PR1 20320 Task 
Logs tiks aizvērts un meklēšana tiks 
pārtraukta 

Nodrošināts paziņojums "Logs tiks aizvērts un meklēšana tiks pārtraukta" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz pogas „Atteikties”. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ41.  
PR4, PR5, 
PR6 un 
PR7 

20321 Task Bloku paslēpšana un parādīšana Nodrošināts, ka blokus: PR4, PR5, PR6 un PR7 ir iespējams gan paslēpt, gan parādīt. 

IJŽ42.  PR4 20322 Task Parādīt nosacījumus 
Nodrošināts paziņojums "Parādīt nosacījumus" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz parādīšanas ikonas, kas ir 
attēlota kā trīsstūris uz leju blokā PR4. Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ43.  PR4 20323 Task Paslēpt nosacījumus 
Nodrošināts paziņojums "Paslēpt nosacījumus" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz paslēpšanas ikonas, kas 
ir attēlota kā trīsstūris uz augšu blokā PR4. Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ44.  PR5, PR6 20324 Task Parādīt atrastās saistības 
Nodrošināts paziņojums "Parādīt atrastās saistības" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz parādīšanas ikonas, kas ir 
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attēlota kā trīsstūris uz leju blokā PR5 un / vai PR6. Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ45.  PR5, PR6 20325 Task Paslēpt atrastās saistības 
Nodrošināts paziņojums "Paslēpt atrastās saistības" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz paslēpšanas ikonas, kas 
ir attēlota kā stīsstūris uz augšu blokā PR5 un / vai PR6. Paziņojuma veids - Informācija 

IJŽ46.  PR7 20326 Task Parādīt objektu saišu svaru 
Nodrošināts paziņojums "Parādīt objektu saišu svaru" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz parādīšanas ikonas, kas ir 
attēlota kā stīsstūris uz leju blokā PR7. Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ47.  PR7 20327 Task Paslēpt objektu saišu svaru 
Nodrošināt paziņojumu "Paslēpt objektu saišu svaru" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz parādīšanas ikonas, kas ir 
attēlota kā stīsstūris uz augšu blokā PR7. Paziņojuma veids – informācija. 

IJŽ48.  
Visā 
sistēmā 

20329 Task Ekrānformu drukāšana Nodrošināta iespēja, ka visas ekrānformas ir izdrukājamas. 

IJŽ49.  PR5, PR6 20330 Task Tika aizvērti visi rezultātu bloki 
Nodrošināts paziņojums "Tika aizvērti visi rezultātu bloki". 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs ir aizvēris gan PR5, gan PR6 bloku. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ50.  
Visā 
sistēmā 

20331 Task Logs tiks aizvērts 
Nodrošināt paziņojumu "Logs tiks aizvērts" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz ikonas „X” loga ietvaros. 
Paziņojuma veids – Informācija. 

IJŽ51.  
Visā 
sistēmā 

20332 Task Paziņojums tiks aizvērts 
Nodrošināt paziņojumu "Paziņojums tiks aizvērts" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad lietotājs kursoru ir uzvirzījis uz ikonas „X” paziņojuma 
ietvaros. Paziņojuma veids – informācija. 

IJŽ52.  PR4 20337 Task Uzdotie atlases nosacījumi. PR4 Nodrošināts PR4 bloku pēc pievienotās bildes. 

IJŽ53.  PR5 20349 Task  

1. Sākuma un beigu virsotņu attēlošana – tiek attēlotas ar kvadrātu, krāsas atbilstoši 3.2.9.5. 
punktā aprakstītajam; 
2. Saišu attēlošana - Amatpersona, Dalībnieks, Adrese – tiek attēlotas ar kvadrātu, krāsas 
atbilstoši 3.2.9.5. punktā aprakstītajam; 
3. Atspoguļojamie dati*: 
3.1. Juridiskai personai: 
• Nosaukums; 
• Reģistrācijas numurs. 
3.2. Fiziskai personai: 
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• Vārds, Uzvārds; 
• Personas kods. 
4. Adresei – norāda pilno adresi; 
5. Saites tiek savienotas ar svītru, krāsas atbilstoši 3.2.9.5. punktā aprakstītajam; 
6. Blakus svītrai tiek attēloti saišu svari; 
7. Atrasto saistību grafisko attēlojumu ir jāspēj atjaunot ar atjaunošanas ikonu, kas ir pieejama 
tikai PR5 blokā; 
8. Jānodrošina iespēja paslēpt / parādīt PR5 bloku. 

IJŽ54.  PR6 20350 Task Atrasto saistību saraksta attēlojums PR6 Realizēts saraksta attēlojums. 

IJŽ55.  PR7 20351 Task Informācijas avotu objektu saišu svars. PR7 Realizēts informācijas avotu objektu saišu svara atveidošana. 

IJŽ56.  PR5 20353 Task Saistību starp subjektiem attēlošanas krāsas Mainītas iepriekšdefinētās krāsas 

IJŽ57.  
Visā 
sistēmā 

20356 Task Lietotāja ceļvedis Izveidoti lietotāja ceļveži 

IJŽ58.  PR1 20450 Task Atrastie subjekti PR1L Mainīts vietām Vārds Uzvārds 

IJŽ59.  PR1 20451 Task Subjektu ievade Laukos, kur tiek vadīti subjekti, nodrošināts, ka tiek ignorētas atstarpes, ja tādas ir. 

IJŽ60.  PR1 20481 Task Personas koda ievade bez svītriņas Nodrošināta iespēja ,ka personas kodu ir iespējams ievadīt arī bez svītriņas. 

IJŽ61.  
Visā 
sistēmā 

20488 Task JavaScript atbalsts 

Nodrošināt paziņojumu "Lai varētu izmantot pakalpojumu, pārlūkprogrammā ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam!" 
Paziņojums tiek izvadīts gadījumos, kad pārlūkprogrammā nav ieslēgts JavaScript atbalsts. 
Paziņojums pazūd tikai tad, kad ir ieslēgts JavaScript atbalsts un lapa tiek atjaunota. 
Paziņojuma veids – Kļūda. 

 Testēšanas žurnāls. TŽ 5.

Sistēmas akcepttestēšanas laikā tika konstatētas neatbilstības, kuras tika reģistrētas ziņojumu reģistrā un par kurām sastādīts testēšanas žurnāls, kurā uzskaitītas 

sistēmā konstatētās neatbilstības, pamatojoties uz testēšanas scenāriju. 
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 Testēšanas žurnāls Tabula 21.

Nr. Izpildes 
datums 

Trakeris Uzdevuma 
numurs 

Izpildes apraksts Statuss Ieraksts ziņojumu reģistrā 

TŽ1.  20.11.2013. Bug 20694 Samazināts ekrāns 20.11.2013.-pieteikts 
20.11.2013.-izlabots 
03.12.2013.-pārtestēts 
03.12.2013.-slēgts 

Samazinot ekrānu datuma lauki nav vienādi. 

TŽ2.  20.11.2013. Bug 20716 Samazināts ekrāns 20.11.2013.-pieteikts 
20.11.2013.-izlabots 
03.12.2013.-pārtestēts 
03.12.2013.-slēgts 

Ievadīju datumu "no", kurš neatbilst formātam 
Pēc tam nospiedu pogu meklēt un tika izvadīts kļūdas paziņojums, ka datums 
neatbilst formātam, kas ir ok. 
Bet šis paziņojums tiek parādīts zem datuma ievades laika "Līdz", ja ekrāns 
tiek samazināts. Un tas īsti nav ok, jo tad var domāt, ka šis paziņojums attiecas 
uz lauku "Līdz" kur datums ir norādīts korekts 
Ja ir lielais ekrāns, tad viss ir kārtībā. 
Ja ievadu nekorektus datumus abos laukos, tad attiecīgi ir šādi. Papildus arī 
atstarpe, kas nav vienāda. Viens ir tuvāk otrs ir tālāk. 

TŽ3.  02.12.2013. Bug 21094 Paslēpts atrasto saistību 
grafiskais attēlojums 

02.12.2013.-pieteikts 
03.12.2013.-izlabots 
03.12.2013.-pārtestēts 
03.12.2013.-slēgts 

Vai iekrāsoto lauku var noņemt, kad grafiskais attēlojums tiek paslēpts? 
Visiem pārējiem nav tāda, bet šim ir. 

TŽ4.  02.12.2013. Bug 21063 Samazināts ekrāns 02.12.2013.-pieteikts 
03.12.2013.-izlabots 
03.12.2013.-pārtestēts 
03.12.2013.-slēgts 

Samazinot ekrānu subjektu ievadē lauki, kur tiek izvēlēts objekts atšķiras. Šeit 
ir iespējams kaut ko darīt? 
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 Ārpakalpojumu sniedzēju veiktā testēšana 6.

Ārpakalpojumu sniedzēju testēšana sastāv no trijām daļām:  

1. Prototipa drošības testēšana; 

2. Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšana; 

3. Prototipa loģikas akcepttestēšana. 

Ārpakalpojumu sniedzēju veiktās testēšanas laikā tika konstatētas neatbilstības un/vai tika sniegti ieteikumi 

sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” uzlabošanai, par kuriem tika sastādīti pārskati. 

Pārskatos aprakstītas konstatētās neatbilstības, aprakstīts to novēršanas cikls un sniegtie ieteikumi. 

Neatbilstību pārskatā tika norādīts:  

 Izpildes datums – kad neatbilstība tika pieteikta ziņojumu reģistrā; 

 Trakeris – uzdevuma veids, kurš norādīts ziņojumu reģistrā; 

 Uzdevuma numurs no ziņojumu reģistra; 

 Statuss – cikls kādā tika novērsta konstatētā neatbilstība; 

 Ieraksts ziņojumu reģistrā - konstatētās neatbilstības apraksts; 

 Pamatojums – ārpakalpojuma sniedzēja iesniegtā atskaite. 

 Prototipa drošības testēšana. PDT 6.1.

Drošības testēšanas uzdevums bija veikt ārēju ielaušanās testu sistēmai „Datu avotu analīzes un sasaistes 

rīks”. 

Šajā sadaļā uzskaitītas sistēmas prototipa „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” drošības testēšanas laikā 

konstatētās drošības problēmas un to novēršanas cikls.  

Prototipa drošības testēšanas atskaite ir pievienots šim dokumentam kā pielikums Pielikums Nr. 1. 
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 Drošības problēmas un to novēršanas cikls Tabula 22.

Nr. Izpildes 
datums 

Trakeris Uzdevuma 
numurs 

Statuss Ieraksts ziņojumu reģistrā Pamatojums 

PLA1.  05.12.2013. Task 21214 05.12.2013.-pieteikts 
05.12.2013.-izlabots 
10.12.2013.-pārtestēts 
10.12.2013.-slēgts 

Uz servera tika atklātas vairākas lapas sadaļas, kas 
nav paredzētas publiskai pieejai, bet to atrašanās 
vietas bija viegli atrodamas. Atklātajos resursos ir 
pieejami arī datubāzes servera pieslēgumam 
izmantotais lietotāja vārds un parole. 

Pamatojoties uz SIA „IT Centrs” veikto drošības 
testēšanu un iesniegto atskaiti, kas pievienota 
dokumentam kā pielikums Nr. 1 

PLA2.  05.12.2013. Task 21215 05.12.2013.-pieteikts 
05.12.2013.-izlabots 
10.12.2013.-pārtestēts 
10.12.2013.-slēgts 

Tika atklāts, ka uz tīmekļa servera ir atļauta katalogu 
pārlūkošana. 
Automātiska kataloga pārlūkošana/failu saraksta 
izvadīšana ir standarta tīmekļa servera noklusētā 
funkcionalitāte gadījumos, kad neeksistē definētais 
bāzes fails katalogā. Ja serveris izvada kataloga failu 
saturu, tas var saturēt informāciju par failiem, kuri 
nav paredzēti publiskai apskatei. Kaut arī potenciāli 
nekaitīga, šī ievainojamība var sniegt uzbrucējam 
informāciju, kura var būt noderīga, veicot turpmākus 
uzbrukumus sistēmai. 

Pamatojoties uz SIA „IT Centrs” veikto drošības 
testēšanu un iesniegto atskaiti, kas pievienota 
dokumentam kā pielikums Nr. 1 

Konstatētas problēmas nav tieši saistītas ar sistēmas darbību un neietekmē izstrādātas sistēmas drošību. Problēmas bija saistītas ar servera konfigurāciju un tika 

izlabotas, atbilstoši auditora norādījumiem. 
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 Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības 6.2.

testēšana 

Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšanas uzdevums bija 

veikt sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” atspoguļojuma, ērti lietojamas saskarnes testēšanu, 

lai noteiktu cik sistēma ir ērta lietotājiem un vai tās funkcionalitāte ir skaidra un saprotama bez papildus 

paskaidrojumiem.  

Prototipa atspoguļojuma – ērti lietojamas saskarnes un intuitīvas lietojamības testēšanas laikā tika saņemti 

ieteikumi sistēmas lietojamības uzlabošanai. 

Saņemtie ieteikumi apskatāmi pielikuma Pielikums Nr. 2 punktā „Testa problēmu ziņojumi”. 

Saņemto ieteikumu prioritāte ir zema, jo izteiktie ieteikumi ir subjektīvi un iet pretrunā ar projekta biznesa 

mērķiem. 

 Prototipa loģikas akcepttestēšana 6.3.

Prototipa loģikas akcepttestēšanas uzdevums bija veikt pārbaudi sistēmas „Datu avotu analīzes un sasaistes 

rīks” atbilstībai izvirzītajām prasībām, kuras aprakstītas dokumentā „Sistēmas arhitektūra”. 

Šajā sadaļā uzskaitītas sistēmas prototipa „Datu avotu analīzes un sasaistes rīks” loģikas akcepttestēšanas 

laikā konstatētās neatbilstības un to novēršanas cikls.  
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 Sistēmā konstatētās neatbilstības un to novēršanas cikls Tabula 23.

Nr. Izpildes 
datums 

Trakeris Uzdevuma 
numurs 

Statuss Ieraksts ziņojumu reģistrā Pamatojums 

PLA1. 27.12.2013. Bug 21987 27.12.2013.-pieteikts 
28.12.2013.-izlabots 
28.12.2013.-pārtestēts 
28.12.2013.-slēgts 

Veiksmīgi atrasto subjektu saistību uznirstošajā logā 
mēģināts noņemt abas saistību attēlošanas formāta 
atzīmes, līdz parādās kļūdas paziņojums SP-4. 
2. Aizvērts logs, nospiežot pogu “Aizvērt”. 
3. Nospiesta poga “Meklēt”. 
Izpildot šos soļus, būtu sagaidāms, ka netiek rādīts 
paziņojums SP-4. 
Faktiskā situācija: tiek rādīts paziņojums SP-4. 
Lūdzu veikt labojumus 

Pamatojoties uz SIA „Baltic Id” veikto prototipa 
loģikas akcepttestēšanu un iesniegto atskaiti, kas 
pievienota dokumentam kā pielikums Nr. 3 

 


