
 
SIA Lightsoft Solutions 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103408203  
Juridiskā adrese: Dāvja iela 2A, Jūrmala, LV-2008  

e-pasts: lightsoft@lightsoft.lv 

 

Līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

 
 

 
 
 

 

BAMI mobilās lietotnes lietotāja 
rokasgrāmata 

  



 
SIA Lightsoft Solutions 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103408203  
Juridiskā adrese: Dāvja iela 2A, Jūrmala, LV-2008  

e-pasts: lightsoft@lightsoft.lv 

 

Līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

 
 

 
Satura rādītājs 
 

1. Pierakstīšanās ekrāns ___________________________________________________ 4 

1.1. Pierakstīšanās ekrāna darbība _______________________________________________ 4 

1.2. Pierakstīšanās ekrāna darbība ar nepareizu lietotāj vārdu vai paroli ________________ 4 

1.3. Pierakstīšanās ekrāna darbība ja notikusi servera kļūda __________________________ 5 

2. Lekciju ekrāns _________________________________________________________ 5 

2.1. Lekciju ekrāna darbība apraksts _____________________________________________ 5 

2.2. Lekciju krāsu nozīme ______________________________________________________ 6 

2.3. Lekcijas skats ____________________________________________________________ 6 

2.4. Lekciju kalendāra ekrāna darbības apraksts ____________________________________ 7 

2.5. Lekciju kalendāra dekoratori ________________________________________________ 7 

3. Rīkojumu ekrāns _______________________________________________________ 8 

3.1. Rīkojumu ekrāna darbības apraksts __________________________________________ 8 

3.2. Rīkojuma skats ___________________________________________________________ 8 

4. Maksājumu ekrāns _____________________________________________________ 9 

4.1. Maksājumu ekrāna darbības apraksts ________________________________________ 9 

4.2. Maksājuma skats _________________________________________________________ 9 

4.3. Maksājumu krasu nozīme _________________________________________________ 10 

4.4. Maksājumu vēstures ekrāna darbība ________________________________________ 10 

4.5. Maksājumu vēstures krāsu nozīme __________________________________________ 11 

5. Atzīmju ekrāns ________________________________________________________ 11 

5.1. Atzīmju ekrāna darbības apraksts ___________________________________________ 11 

5.2. Semestra nolaižamā izvēlne _______________________________________________ 12 



 
SIA Lightsoft Solutions 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103408203  
Juridiskā adrese: Dāvja iela 2A, Jūrmala, LV-2008  

e-pasts: lightsoft@lightsoft.lv 

 

Līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

 
 

5.3. Atzīmju krāsu nozīme ____________________________________________________ 12 

5.4. Atzīmes skats ___________________________________________________________ 13 

6. Jaunumu ekrāns ______________________________________________________ 13 

6.1. Jaunumu ekrāna darbības apraksts __________________________________________ 13 

6.2. Jaunumu krāsu nozīme ___________________________________________________ 14 

6.3. Jaunumu skats __________________________________________________________ 14 

6.4. Jaunumu kalendāra ekrāna darbības apraksts _________________________________ 15 

6.5. Lekciju kalendāra dekoratori _______________________________________________ 15 

7. Iestatījumu ekrāns _____________________________________________________ 16 

7.1. Iestatījumu ekrāna darbības apraksts ________________________________________ 16 

7.2. Personīgās informācijas skats ______________________________________________ 16 

7.3. Paziņojumu izvēlnes skats _________________________________________________ 17 

7.4. Kontaktu skats __________________________________________________________ 17 

7.5. Iziet no mobilās lietotne __________________________________________________ 18 

8. Pašpiegādes paziņojumi ________________________________________________ 18 

8.1. Pašpiegādes paziņojumu vispārējais apraksts _________________________________ 18 

8.2. Pašpiegādes paziņojuma skats _____________________________________________ 19 

8.3. Pašpiegādes paziņojumu kategorijas ________________________________________ 20 

9. Kļūdas ziņojumi _______________________________________________________ 21 

9.1. Kļūdas ziņojums ar laiku, kad pēdējo reizi dati tika atjaunoti _____________________ 21 

9.2. Kļūdas ziņojums ja dati nav bijuši iepriekš ielādēti un saglabāti kešatmiņā __________ 21 

9.3. Kļūdas ziņojums ja dati lietotājam nav pieejami _______________________________ 22 

 

 

 

 

  



 
SIA Lightsoft Solutions 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103408203  
Juridiskā adrese: Dāvja iela 2A, Jūrmala, LV-2008  

e-pasts: lightsoft@lightsoft.lv 

 

Līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

 
 

1. Pierakstīšanās ekrāns 

1.1. Pierakstīšanās ekrāna darbība 

 

 Iespēja ievadīt lietotājvārdu un paroli, lai 
pierakstītos izmantojot Pasūtītāja aktīvo direktoriju 
(Active Directory Federation Services). 

 Iespēja nomainīt mobilās lietotnes valodu (latviešu 
vai angļu). Izvēlētā valoda tiek iekrāsota tumši 
violetā krāsā. Izvēlētā valoda tiek saglabāta lietotāja 
profilā pēc veiksmīgas pierakstīšanās. 

 Veiksmīgas pierakstīšanās gadījumā lietotājs tiek 
novirzīts uz lekciju ekrāna saraksta sadaļu. 

 Lietotājam pierakstoties tiek iegūti lietotāja 
uzstādījumi no lietotāja profila un saglabāti ierīcē. 

 

1.2. Pierakstīšanās ekrāna darbība ar nepareizu lietotāj vārdu vai paroli 

 

 Lietotājam nav iespējams pierakstīties mobilajā 
lietotnē bez interneta savienojuma, tiek parādītā 
ziņa: “Nav interneta savienojuma”, ievades lauki 
netiek notīrīti. 
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1.3. Pierakstīšanās ekrāna darbība ja notikusi servera kļūda 

 

 Servera kļūdas gadījumā lietotājam nav iespēja 
pierakstīties mobilajā lietotnē, tiek parādīta ziņa: 
“Savienojuma kļūda, lūdzu mēģiniet vēlreiz”, 
ievades lauki netiek notīrīti. 

 

2. Lekciju ekrāns 

2.1. Lekciju ekrāna darbība apraksts 

 

 Lekciju sarakstā iespējams nokļūt izvēloties izvēlni 
“Lekcijas” uz navigācijas joslas. 

 Lekciju ekrāna saraksta sadaļā tiek attēlotas 
lietotāja grupas lekcijas sākot ar  tekošās dienas 
datumu. 

 Lekcijām tiek piešķirtas krāsas atkarībā no lekciju 
tipa (skatīt punktā 2.2. Lekciju krāsu nozīme). 

 Lekciju sarakstam ir pieejama nepārtrauktā 
ritināšana. 

 Ritinot ekrānu uz augšu tiek ielasītas lekcijas par 
datumiem pirms tekošās dienas. 

 Ritinot ekrānu uz leju tiek ielasītas lekcijas par 
datumiem pēc tekošās dienas. 

 Lekciju saraksts tiek sagrupēts pa datumiem, kuros 
atrodas lekcijas. 

 Spiežot uz lekcijas tā atveras paplašinātā veidā ar 
detalizētiem datiem (skatīt 2.3. Lekcijas skats). 

 Lekciju sarakstā netiek attēlotas lekcijas, kas ir 
atceltas. 
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2.2. Lekciju krāsu nozīme 

 

 Pelēka - lekcija ir jau pagājusi. 

 Dzeltena -ja lekcijā ir bijusi modificēta, vai jauna. 

 Zila - eksāmens vai tests. 

 Balta – standarta lekcija. 

2.3. Lekcijas skats 

 

Lekcijas skatā izvērstā veidā iespējams apskatīt informāciju 
par: 

 lekciju nosaukumu 

 lekcijas laiku 

 Lekcijas atrašanās vietu, kas sevī ietver - ēkas 
nosaukumu un kabineta numuru 

 Lektora vārdu un uzvārdu 

 Lektora kontaktinformāciju (iespējams iezīmēt un 
nokopēt) 

 Konsultācijas datumu (neparādās ja vērtība nav 
bijusi pieejama servera pusē) 

 Konsultācijas laiku (neparādās ja vērtība nav bijusi 
pieejama servera pusē) 

 Konsultācijas vietu (neparādās ja vērtība nav bijusi 
pieejama servera pusē) 
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2.4. Lekciju kalendāra ekrāna darbības apraksts 

 

 Kalendāra skatā iespējams nokļūt nospiežot uz 
augšējām navigācijas pogām, kas izvietotas virs 
kalendāra, spiežot uz pogas ar nosaukumu 
“Kalendārs” lietotājs tiek novirzīts uz kalendāra 
skatu, lai tiktu novirzīts atpakaļ uz lekciju sarakstu 
jāspiež uz pogas ar nosaukumu “Saraksts”. 

 Kalendāra skatā iespējams virzīties pa mēnešiem 
izmantojot navigācijas pogas, kas atrodas blakus 
mēneša nosaukumam, kā arī izmantojot pavilkšanas 
žestu horizontālā virzienā. 

 Uzspiežot uz datuma iespējams apskatīt sarakstu ar 
lekcijām izvēlētajai dienai. 

 Lekciju krāsu tulkojums (skatīt punktā 2.2. Lekciju 
krāsu nozīme). 

 Lekcijas skatā ievietotā informācija (skatīt punktu 
2.3. Lekcijas skats). 

 Zem katras kalendāra dienas ir punkts, kas apzīmē, 
ka šajā dienā ir lekcijas (skatīt punktu 2.5. Lekciju 
kalendāra dekoratori). 

2.5. Lekciju kalendāra dekoratori 

 

 Gaiši pelēks - lekcija ir pagājusi. 

 Tumši pelēks - ir standarta lekcijas. 

 Dzeltens - norāda, kad dienā ir modificētas, jaunas, 
vai atceltas lekcijas (ja dienā ir tikai atceltas lekcijas, 
kalendārā būs iespējams redzēt indikatoru, bet 
nospiežot uz datuma lekcijas sarakstā 
neparādīsies). 

 Zils - šajā dienā ir eksāmens vai tests (ja dienā ir 
lekcijas, kas ir eksāmens un ir modificēts vai jauns, 
tad indikators rādīsies zilā krāsā, ja ir atcelts 
eksāmens indikator būs dzeltens). 
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3. Rīkojumu ekrāns 

3.1. Rīkojumu ekrāna darbības apraksts 

 

 Rīkojumu sarakstā iespējams nokļūt izvēloties 
izvēlni “Rīkojumi” uz navigācijas joslas. 

 Skatā tiek attēloti lietotāja rīkojumi sagrupēti pēc 
datuma sākot ar jaunāko. 

 Spiežot uz rīkojuma tas atveras paplašinātā veidā ar 
detalizētiem datiem (skatīt punktā 3.2. Rīkojuma 
skats). 

3.2. Rīkojuma skats 

 

Rīkojuma skatā izvērstā veidā iespējams apskatīt 
informāciju par: 

 Rīkojuma nosaukumu 

 Rīkojuma izdošanas datumu 

 Rīkojuma numuru 

 Rīkojuma aprakstu 
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4. Maksājumu ekrāns 

4.1. Maksājumu ekrāna darbības apraksts 

 

 Maksājumu sarakstā iespējams nokļūt izvēloties 
izvēlni “Maksājumi” uz navigācijas joslas. 

 Skatā tiek attēloti lietotāja maksājumi, kas nav 
apmaksāti vai beigu termiņš nav sasniedzis tekošo 
dienu. 

 Maksājumi ir sagrupēti sākot ar neapmaksātajiem 
augošā secībā sākot ar vecāko, pēc kā iet pārējie 
maksājumi kārtoti secībā no tuvākā datuma 
tekošajam. 

 Maksājumu saraksts sastāv no maksājumi skatiem, 
kas satur detalizētāku informāciju par konkrēto 
maksājumu (skatīt punktā 4.2. Maksājuma skats). 

 Maksājumu skati ir iekrāsoti krāsās atkarībā no 
maksājuma statusa (skatīt punktā 4.3. Maksājumu 
krāsu nozīme). 

 Spiežot uz teksta “Vēsture” lietotājs tiek novirzīts uz 
maksājumu vēstures ekrānu (skatīt punktu 4.4. 
Maksājumu vēstures ekrāna darbība). 

4.2. Maksājuma skats 

 

Maksājuma skatā iespējams apskatīt informāciju par: 

 Maksājuma nosaukumu 

 Maksājuma summu 

 Maksājuma termiņu 

 Saņemtā maksājuma datumu (ja maksājumus vēl 
nav noticis datums skatā neparādīsies) 

 Soda nauda (ja soda nauda nav piemērota lauks 
skatā nerādās) 

 Apmaksātā summa (ja neviens maksājums nav 
noticis lauks skatā nerādās) 

 Summa apmaksai (ja nav notikuši maksājumi vai 
piemērota soda naudu, kā arī ja maksājums ir 
atcelts lauks skatā neparādās) 
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4.3. Maksājumu krasu nozīme 

 

 Sarkans - maksājums nav pilnīgi apmaksāts līdz 
termiņā beigām. 

 Zaļš - maksājums ir pilnībā samaksāts. 

 Balts - maksājums vēl nav sasniedzis termiņu un 
nav apmaksāts. 

4.4. Maksājumu vēstures ekrāna darbība 

 

 Maksājumu vēstures sarakstā iespējams nokļūt no 
maksājumu ekrāna (skatīt punktu 4.1. Maksājumu 
ekrāna darbības saraksts) spiežot uz teksta 
“Vēsture”. 

 Skatā tiek attēloti lietotāja maksājumi, kas ir 
apmaksāti vai atcelti. 

 Maksājumi ir sagrupēti dilstošā secībā sākot ar 
jaunāko apmaksāto. 

 Maksājumu saraksts sastāv no maksājumi skatiem, 
kas satur detalizētāku informāciju par konkrēto 
maksājumu (skatīt punktā 4.2. Maksājuma skats). 

 Maksājumu vēstures skati ir iekrāsoti krāsās 
atkarībā no maksājuma statusa (skatīt punktā 4.5. 
Maksājumu vēstures krāsu nozīme). 

 Spiežot uz teksta “Atpakaļ” lietotājs tiek novirzīts uz 
maksājumu vēstures ekrānu (skatīt punktu 4.1. 
Maksājumu ekrāna darbības saraksts). 
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4.5. Maksājumu vēstures krāsu nozīme 

 

 Pelēks - maksājums ir atcelts. 

 Zaļš - maksājums ir apmaksāts pilnībā. 

5. Atzīmju ekrāns 

5.1. Atzīmju ekrāna darbības apraksts 

 

 Atzīmju ekrānā iespējams nokļūt izvēloties izvēlni 
“Atzīmes” uz navigācijas joslas. 

 Ekrāns sastāv no semestra nolaižamās izvēlnes, kas 
satur lietotāja semestrus (skatīt punktu 5.2. 
Semestru nolaižamā izvēlne), izvēloties noteikto 
semestru sarakstā zem izvēlnes tiek attēlotas 
atzīmes par izvēlēto semestri. 

 Sarakstu ar atzīmēm, kur atzīmes sagrupētas pēc 
datuma dilstošā secībā sākot ar jaunāko. 

 Atzīmes, kas ir ar negatīvu vērtējumu rādās 
saraksta augšpusē. 

 Atzīmēm tiek piešķirta krāsa atkarībā no tā vai 
atzīme ir pozitīva (skatīt punktā 5.3 Atzīmju krāsu 
nozīme) 

 Spiežot uz atzīmes tā atveras paplašinātā veidā ar 
detalizētiem datiem (skatīt punktā 5.4. Atzīmes 
skats). 
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5.2. Semestra nolaižamā izvēlne 

 

Semestra izvēlne sastāv no: 

 Studiju līmeņa 

 Kursa 

 Semestra 

 Gada 

5.3. Atzīmju krāsu nozīme 

 

 Sarkans - atzīme ir negatīva vai atzīme vēl nav 
izlikta. 

 Balts - atzīme ir pozitīva. 
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5.4. Atzīmes skats 

 

 Atzīmes skatā izvērstā veida iespējams apskatīt 
informāciju par: 

 Studiju priekšmeta nosaukumu kurā ir atzīme 

 Atzīmi 

 Lektoru, kas izlicis atzīmi 

 Atzīmes izlikšanas datumu 

 Grupas kodu 

6. Jaunumu ekrāns 

6.1. Jaunumu ekrāna darbības apraksts 

 

 Jaunumu sarakstā iespējams nokļūt izvēloties 
izvēlni “Jaunumi” uz navigācijas joslas. 

 Jaunumu ekrāna saraksta sadaļā tiek attēlotas 
lietotāja grupas lekcijas sākot ar  tekošās dienas 
datumu. 

 Jaunumiem tiek piešķirtas krāsas atkarībā no 
aktualitātes (skatīt punktā 6.2. Jaunumu krāsu 
nozīme). 

 Jaunumu sarakstam ir pieejama nepārtrauktā 
ritināšana. 

 Ritinot ekrānu uz augšu tiek ielasītas jaunumi par 
datumiem pirms tekošās dienas. 

 Ritinot ekrānu uz leju tiek ielasītas jaunumi par 
datumiem pēc tekošās dienas. 

 Jaunumu saraksts tiek sagrupēts pa datumiem, 
kuros atrodas lekcijas. 

 Spiežot uz jaunuma tas atveras paplašinātā veidā ar 
detalizētiem datiem (skatīt punktā 6.3. Jaunuma 
skats). 
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6.2. Jaunumu krāsu nozīme 

 

 Pelēka - jaunumi vairāk nav aktuāli. 

 Balta – jaunumi vai ziņojumi ir aktuāli. 

6.3. Jaunumu skats 

 

Jaunumu skatā izvērstā veidā iespējams apskatīt 
informāciju par: 

 Jaunuma vai ziņojuma nosaukums 

 Apraksts (aprakstu iespējams kopēt) 

 Ja aprakstā ir norādīta saite ar interneta resursu 
uzspiežot uz tās lietotājs tiek novirzīts uz saites 
galamērķi 
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6.4. Jaunumu kalendāra ekrāna darbības apraksts 

 

 Kalendāra skatā iespējams nokļūt nospiežot uz 
augšējām navigācijas pogām, kas izvietotas virs 
kalendāra, spiežot uz pogas ar nosaukumu 
“Kalendārs” lietotājs tiek novirzīts uz kalendāra 
skatu, lai tiktu novirzīts atpakaļ uz jaunumu 
sarakstu jāspiež uz pogas ar nosaukumu “Saraksts”. 

 Kalendāra skatā iespējams virzīties pa mēnešiem 
izmantojot navigācijas pogas, kas atrodas blakus 
mēneša nosaukumam, kā arī izmantojot pavilkšanas 
žestu horizontālā virzienā. 

 Uzspiežot uz datuma iespējams apskatīt sarakstu ar 
jaunumiem izvēlētajai dienai. 

 Jaunumu krāsu tulkojums (skatīt punktā 6.2. 
Jaunumu krāsu nozīme). 

 Lekcijas skatā ievietotā informācijas (skatīt punktu 
6.3. Jaunumu skats). 

 Zem katras kalendāra dienas ir punkts, kas apzīmē, 
kad šajā dienā ir jaunumi(skatīt punktu 6.6. 
Jaunumu kalendāra dekoratori). 

6.5. Lekciju kalendāra dekoratori 

 

 Tumši pelēks - konkurētajā dienā ir jaunumi 
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7. Iestatījumu ekrāns 

7.1. Iestatījumu ekrāna darbības apraksts 

 

 Iestatījumu ekrānā iespējams nokļūt nospiežot uz 
iestatījumu simbola, kas atrodas ekrāna augšējajā 
labajā stūrī, kas tālāk novirza lietotāju uz 
iestatījumu ekrānu. 

 Iespēja nomainīt mobilās lietotnes valodu (latviešu 
vai angļu). Izvēlētā valoda tiek iekrāsota tumši 
violetā krāsā. Izvēlētā valoda tiek saglabāta lietotāja 
profilā pēc veiksmīgas pierakstīšanās. 

 Iespēja apskatīt lietotāju personīgo informāciju 
(skatīt punktā 7.2.Personīgās informācijas skats)  

 Iespēja izvēlēties paziņojumus (skatīt punktā 
7.3.Paziņojumu izvēlnes skats) 

 Iespēja apskatīt Banku Augstskolas kontaktus (skatīt 
punktā 7.4.Kontaktu skats) 

 Iespēja iziet no mobilās lietotnes (7.5.Iziet no 
mobilās lietotnes) 

7.2. Personīgās informācijas skats 

 

Personīgās informācijas skatā izvērstā veidā iespējams 
apskatīt informāciju par: 

 Lietotāja vārdu, uzvārdu 

 Lietotāja LDAP lietotājvārdu 

 Lietotāja grupas kodu 

 Lietotāja telefona numuru 

 Lietotāja e-pastu 

 Lietotāja studiju programmas nosaukumu 

 Lietotāja studiju līmeni 

 Lietotāja studiju veidu 

 Lietotāja foto (Attēls) 
(visus ierakstus iespējams kopēt) 
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7.3. Paziņojumu izvēlnes skats 

 

Paziņojumu izvēlnes skatā lietotājam ir iespēja izvēlēties 
pašpiegādes paziņojumus, kādus lietotājs vēlas saņemt, 
nospiežot uz violetā slēdža pretī paziņojuma veidam, 
lietotājs var izvēlēties no sekojošiem paziņojumu veidiem: 

 Atzīmes un izmaiņas lekciju sarakstā - tiek saņemti 
pašpiegādes paziņojumi par jaunākajām atzīmēm 
un izmaiņām lekciju sarakstā 

 Maksājumi un rīkojumi - tiek saņemti pašpiegādes 
paziņojumi par jaunākajiem ar lietotāju saistītajiem 
rīkojumiem un maksājumiem 

 Jaunumi – tiek saņemti pašpiegādes paziņojumi par 
jaunumiem uz ziņām no Banku Augstskolas 

7.4. Kontaktu skats 

 

Kontaktu skatā iespējams apskatīt detalizētāku 
informāciju, kas satur sevī Banku Augstskolas kontakt 
informāciju, juridisko informāciju un rekvizītus norēķiniem. 
Kontakt informācija sevī iekļauj: 

 Nosaukumu 

 Adresi 

 E-pastu 

 Telefona numuru 
Juridiskā informācija sevī iekļauj: 

 Juridisko nosaukumu 

 Juridisko adresi 

 Vienoto reģistrācijas numur 

 PVN reģistrācijas numuru 
Rekvizīti norēķiniem (iespējami vairāki): 

 Bankas nosaukumu 

 Konta numuru 

 Swift kodu 
(Visus ierakstus iespējams kopēt) 
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7.5. Iziet no mobilās lietotne 

 

Spiežot uz pogas iziet notiek sekojošās darbības: 

 Ierīce tiek izdzēsta no datubāzes un uz to vairs 
netiek sūtīti pašpiegādes paziņojumi 

 Aplikācijas kešatmiņa tiek notīrīta 

 Ar lietotāju saistītie uzstādījumi tiek dzēsti 

 Lietotājs tiek novirzīts uz pierakstīšanās ekrānu 
(Ja nav interneta savienoja lietotājs nevar iziet no mobilās 
lietotnes) 

8. Pašpiegādes paziņojumi 

8.1. Pašpiegādes paziņojumu vispārējais apraksts 

 Lietotājs saņem pašpiegādes paziņojumus par kategorijām, kuras lietotājs 
ir izvēlējies (skatīt punktā 8.3.Pašpiegādes paziņojumu kategorijas) 

 Pašpiegādes paziņojums parādās ekrāna augšējā daļā, ar Banku 
augstskolas logo kā indikatoru. 

 Lietotājam nospiežot uz pašpiegādes paziņojuma galvenes atveras 
paplašināts skats ar paziņojuma aprakstu (skatīt punktā 8.2.Pašpiegādes 
paziņojuma skats) 

 Lietotājam nospiežot uz pašpiegādes paziņojuma satura lietotājs tiek 
novirzīts uz attiecīgo ekrānu mobilajā aplikācijā uz ko attiecas attiecīgais 
ziņojums. 
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8.2. Pašpiegādes paziņojuma skats 

 

Pašpiegādes paziņojums sastāvs no:  

 Galvenes, kas satur paziņojuma kategorijas 
nosaukumu (skatīt punktā 8.3.Pašpiegādes 
paziņojuma kategorijas) 

 Apraksta daļas, kas satur informāciju par 
paziņojumu 

 

  



 
SIA Lightsoft Solutions 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40103408203  
Juridiskā adrese: Dāvja iela 2A, Jūrmala, LV-2008  

e-pasts: lightsoft@lightsoft.lv 

 

Līdzfinansē ESF Projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/001 “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” 

 
 

8.3. Pašpiegādes paziņojumu kategorijas 

Atzīmes un izmaiņas lekciju sarakstā - sevī iekļauj kategorijas: 

 Atzīme atjaunota - lietotājs ir saņēmis jaunu atzīmi; 

 Lekciju izmaiņas - ir notikušas izmaiņas lekciju sarakstā, kas ir saistītas ar lietotāju 

grupu, kas var būt jauna lekcija, kādā no esošajām lekcijām ir tikusi modificēta vai 

atcelta; 

Maksājumi un rīkojumi - sevī iekļauj kategorijas: 

 Jauns rīkojums - lietotājs ir saņēmis jaunu rīkojumu; 

 Rīkojums atjaunots - kādā no ar lietotāju saistītajiem rīkojumiem ir bijusi izmaiņa; 

 Jauns rēķins - lietotājs ir saņēmis jaunu rēķinu; 

 Rēķins atjaunots - kāds no lietotāja rēķiniem ir bijušas izmaiņas, piemēram, aprēķināta 

soda nauda; 

 Rēķins atcelts - kāds no ar lietotāju saistītajiem rēķiniem ir atcelts; 

 Jauns rēķins - lietotājs ir saņēmis jaunu rēķinu; 

Jaunumi - sevī iekļauj kategoriju: 

 Jaunumi - lietotājs saņem paziņojumus par jaunumus, piemēram, par prakses vietām, 

darba sludinājumus, kā arī informāciju, kas saistīta ar Banku augstskolu; 
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9. Kļūdas ziņojumi 

9.1. Kļūdas ziņojums ar laiku, kad pēdējo reizi dati tika atjaunoti 

 

 Brīdī, kad ierīce zaudē savienojumu ar internetu vai 
ir  servera kļūda ekrāna augšā tiek parādīts 
ziņojums, kas sevī ietver laiku, kad pēdējo reizi tika 
iegūti dati. 

 Kļūdas gadījumā uz ekrāna rādās dati no ierīces 
kešatmiņas. 

9.2. Kļūdas ziņojums ja dati nav bijuši iepriekš ielādēti un saglabāti kešatmiņā 

 

 Brīdī, kad ierīce zaudē savienojumu ar internetu 
vai ir  servera kļūda ekrāna augšā tiek parādīts 
ziņojums sarkanā krāsā “Informāciju nav iespējams 
atjaunot” 

 Dati ekrānā netiek parādīti, jo nekas nav bijis 
saglabāts ierīces kešatmiņā 
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9.3. Kļūdas ziņojums ja dati lietotājam nav pieejami 

 

 Situācijā, kad lietotājam nav pieejami dati saistībā 
ar noteikto ekrānu, kurā lietotājs atrodas, tiek 
parādīts ziņojums “Informācija nav pieejam” 
ekrāna daļā, kur jāatrodas sarakstam  

 


