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1. Piekļuve servisa sistēmai 

1.1. Darba uzsākšana  

Lai uzsāktu lietot Servisa sistēmu, Pasūtītājam/ Klientam ir jāsaņem uzaicinājuma e-pasts 

no ELVA. Atsūtītajā e-pastā būs saite (links) uz Servisa sistēmu.  

 

Ilustrācija nr. 1 Uzaicinājuma e-pats no ELVA 

Izmantojot saiti, Klients nonāks ELVA Servisa sistēmas lietotāja reģistrācijas logā, kur 

jāievada savs vārds, uzvārds un jāizveido parole. Veidojot paroli, aicinām ievērot drošas 

paroles izveidošanas nosacījumus.  

 

Ilustrācija nr. 2 Servisa sistēmas lietotāja reģistrācijas logs 
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Pēc savu datu saglabāšanas, var veidot pieteikumus Servisa sistēmā.  

SVARĪGI! ELVA Servisa sistēmas lietotāja vārds (username) ir Klienta/ 

Pasūtītāja e-pasta adrese.  

1.2. Ja esat jau reģistrēts lietotājs 

Servisa sistēmu var atvērt, izmantojot interneta pārlūku. Servisa sistēmas adrese ir -  

https://service.elvabaltic.lv 

Lai uzsāktu darbu, Servisa sistēmas autorizācijas logā jāievada lietotājvārds un parole: 

 

Ilustrācija nr. 3 Servisa sistēmas autorizācijas logs 

Ja esat aizmirsis savu paroli, klikšķiniet uz izvēlnes “Forgotten your password?”. Nākamajā 

logā “Forgot password” ierakstiet savu sistēmas lietotāja vārdu (e-pasta adresi) un klikšķiniet 

“Email me”.  

 

Ilustrācija nr. 4 Paroles atjaunošanas pieprasījuma logs 

2. Lietotāju datu un paroles maiņa 

Kad esat piereģistrējies Servisa sistēmā, Jūs varat apskatīt un labot savu lietotāja 

informāciju jeb profilu. Lai atvērtu profila skatīšanas vai labošanas logu, labajā augšējā stūrī 

klikšķiniet uz lietotāja ikonas un izvēlieties “Profile”. 

https://service.elvabaltic.lv/
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Ilustrācija nr. 5 Lietotāja profila piekļuve 

Profila logā varat: 

- Mainīt savu pamata informāciju (“Edit your profile”): 

o Foto, kas tiek parādīta Servisa sistēmā (“Change avatar”) 

o Vārdu un Uzvārdu (“Name”), 

o E-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt e-pastu ziņojumus (“Send notifications 

to”), 

o Laika zonu (Time Zone), 

- Mainīt paroli (“Change your password”) 

 

Ilustrācija nr. 6 Lietotāja informācija jeb profils 

Servisa sistēma tiek definēti sekojoši Pasūtītāja lietotāji: 

- Pasūtītāja autorizētais lietotājs – Pasūtītāja Servisa sistēmas lietotājs, kurš ir tiesīgs 

izveidot pieteikumu un apstiprināt citu Pasūtītāja lietotāju izveidotos Servisa sistēmas 

pieteikumus. 
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- Pasūtītāja lietotājs – Pasūtītāja Servisa sistēmas lietotājs, kurš ir tiesīgs tikai izveidot 

pieteikumu Servisa sistēmā. 

3. Servisa sistēmas pārskata ekrāni 

3.1. Sākuma ekrāns 

Lai atvērtu Servisa sistēmas sākuma logu, augšējā joslā kreisajā pusē izvēlieties ELVA logo. 

Sākuma logā tiks parādīti Jūsu pēdējie lietotie projekti, kā arī nesen reģistrēto pieteikumu veidi. 

Lai sāktu veidot jaunu pieteikumu, izvēlieties sava uzņēmuma/ projekta nosaukumu. Ja Jums 

ir pieejams viens projekts, varat izvēlēties vēlamo pieteikuma veidu no sākuma loga. 

Ja Jums ir pieejami vairāki projekti, bet sākuma logā tos visus neredzat, tad klikšķiniet uz 

“Browse all” un Servisa sistēma parādīs visu sarakstu ar Jums pieejamajiem projektiem. 

 

Ilustrācija nr. 7 Servisa sistēmas sākuma ekrāns 
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3.2. Pieteikuma veida izvēle jauna pieteikuma reģistrēšanai 

Kad sistēmas galvenajā logā esat izvēlējies sava uzņēmuma/ projekta nosaukumu, Servisa 

sistēmā atvērsies logs, kurā varat izvēlēties pieteikuma veidu. 

 

Ilustrācija nr. 8 Pieteikuma izvēles logs 

Tabula nr.  1 Pieteikuma veida izvēles logs 

 Norāde Apraksts 

(1) Uzņēmuma/ Projekta 

nosaukums 

Ja strādājat vairāku uzņēmumu vārdā vai Jūsu 

uzņēmumam ir vairāki projekti, pieteikuma reģistrēšana 

jāsāk ar pareizā uzņēmuma/ projekta izvēli 

(2) Pieejamie pieteikumu 

veidi 

Uzņēmumam/ Projektam reģistrēšanai pieejamie 

pieteikumu veidi. Pieteikumu veidu skaidrojums 4. nodaļā 

Pieteikumu veidu skaidrojumi 

3.3. Pieteikuma reģistrēšana 

Pēc vēlamā pieteikuma veida izvēles, Servisa sistēma atvērs jauna pieteikuma izveides 

logu, kurā Jums jāaizpilda visi obligātie lauki. Pievienojiet visu informāciju, kas Jūs rosināja 

reģistrēt pieteikumu – ekrānizdrukas, failus, bildes, aprakstus saviem vārdiem utt. 

Saglabājiet pieteikumu nospiežot pogu “Create” (Izveidot). 

(1) 

(2) 
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Ilustrācija nr. 9 Jauna pieteikuma reģistrācijas logs 

Tabula nr.  2 Jauna pieteikuma reģistrācijas loga lauku apraksts 

Nr. Norāde Apraksts 

(1) Uzņēmuma/ Projekta 

nosaukums 

Uzņēmums/ Projekts, kurā reģistrējat jaunu pieteikumu 

(2) Pieteikuma veids* Pieteikuma veids, kuru reģistrējat Servisa sistēmā 

 

(3) Nosaukums* 

(Summary) 

Īss, kodolīgs pieteikuma raksturojums. Šo aprakstu 

Servisa sistēma parāda kopējā pieteikumu sarakstā (skat. 

3.5 nodaļu Pieteikumu saraksts) 

(4) Sagaidāmais izpildes 

laiks 

(Expected due date) 

Termiņš, uz kuru vēlaties, lai pieteikums tiktu izpildīts. 

Tomēr par konkrētu izpildes laiku vēlāk vienosieties ar 

Izpildītāju, jo izpildes termiņi ir atkarīgi no reģistrēto 

pieteikumu daudzuma un veida 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) (11) 
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(5) Pielikumi 

(Attachment) 

Ekrānizdrukas, faili, bildes, kas attiecas uz konkrēto 

pieteikumu un parāda esošo situāciju ar sistēmu, 

piemēram, kļūdas paziņojums. 

(6) Apraksts* 

(Description) 

Pēc iespējas plašāks apraksts par pieteikumu. 

(7) Steidzamība* 

(Urgency) 

Izvēlieties no saraksta savai situācijai atbilstošāko 

steidzamības pakāpi. 

(8) Produkts un versija 

(Product and version) 

Sarakstā ir Jūsu uzņēmuma produkti un to versijas. 

Izvēlieties to, par kuru reģistrējas pieteikumu 

(9) Funkcionālais 

apgabals 

(Functional section) 

Izvēlēties no saraksta to funkcionālo apgabalu, par kuru 

reģistrējat pieteikumu 

(10) Izveidot 

(Create) 

Nospiežot pogu “Izveidot”, Servisa sistēmā tiks reģistrēts 

Jūsu pieteikums 

(11) Atcelt 

(Cancel) 

Nospiežot pogu “Atcelt”, pieteikums netiks reģistrēts un 

sistēma atvērs projekta pieteikuma izvēles logu (skat. 3.2 

nodaļu Pieteikuma veida izvēle jauna pieteikuma 

reģistrēšanai) 

* - obligāti aizpildāmie lauki 
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3.4. Pieteikuma skats 

 

Ilustrācija nr. 10 Pieteikuma skats 

Tabula nr.  3 Pieteikuma skata lauku apraksts 

Nr. Norāde Apraksts 

(1) Uzņēmuma/ Projekta 

nosaukums 

Uzņēmuma/ Projekta nosaukums, kurā reģistrēts 

konkrētais pieteikums 

(1) (2) (3) 

(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

(10) 

(11) 

(12) 
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(2) Pieteikuma ID Konkrētā pieteikuma identifikators 

(3) Pieteikuma veids Reģistrētā pieteikuma veids 

(4) Pieteikuma nosaukums Īss, kodolīgs pieteikuma raksturojums, kuru aizpildījāt 

reģistrējot pieteikumu 

(5) Pieteikuma statuss Statuss, kādā patlaban atrodas pieteikums (skat 6.nodaļa 

Pieteikumu statusi un to nozīme) 

(6) Komentāra 

pievienošanas lauks 

Izmantojiet komentāra lauku, lai pievienotu papildus 

informāciju par pieteikumu, atbildi uz jautājumu. Šajā laukā 

ir iespējams pievienot arī pielikumus. 

(7) Pieteikuma autors Izpildītāja lietotājs, kas reģistrējis pieteikumu 

(8) Iesaistītie lietotāji Sistēma parāda visus pievienotos Pasūtītāja lietotājus, kas 

var redzēt konkrēto pieteikumu 

(9) Iesaistītā lietotāja 

noņemšana 

Iespēja noņemt Iesaistītos lietotājus. Ja kādu no 

iesaistītajiem lietotājiem noņem, tam konkrētais pieteikums 

Servisa sistēmā nebūs pieejams 

(10) Iespējamās darbības Ja lietotājam konkrētajam pieteikumam, kādā statusā ir 

jāveic vai ir pieejama kāda darbība, tad pieejamās 

darbības ir redzamas: 

Labās puses augšā vai 

 sadaļā “Actions” 

Iespējamās darbības var dublēties  

Iespējamie statusi un norādes, kad ir nepieciešama 

darbība no Izpildītāja (Skat 6. nodaļa Pieteikumu statusi un 

to nozīme) 

(11) Pieteikuma aktivitātes Pieteikuma aktivitātes jeb risinājuma gaita. Pieteikuma 

aktivitāšu sarakstā hronoloģiskā secībā ir redzami visi 

pievienotie komentāri, dokumenti un statusu maiņas 

(12) Pieteikuma informācija Vispārēja informācija par pieteikumu 

3.5. Pieteikumu saraksts 

Lai atvērtu pieteikumu sarakstu, Servisa sistēmas labajā augšējā stūrī spiediet uz izvēlnes 

“Requests”. Skaitlis blakus izvēlnei “Requests” ir Jūsu reģistrēto un uz doto brīdi atvērto 

pieteikumu skaits. Savukārt nospiežot uz “Requests”, varēsiet izvēlēties vai atvērt: 

- Tikai Jūsu reģistrētos pieteikumus (My requests), 

- Visus Jums pieejamos pieteikumus (All requests) (ja esat Pasūtītāja autorizētais lietotājs 

vai pieteikumam piesaistītais lietotājs. Skatiet sadaļu Lietotāju datu un paroles maiņa) 
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Ilustrācija nr. 11 Pieteikumu srakstu izvēlne 

Atverot pieteikumu saraksta logu, Servisa sistēma parāda noklusēto pieteikumu skatu. 

Sarakstā tiek rādīti sekojoši pieteikuma lauki: 

- Priority – Prioritāte 

- Type – Pieteikuma veids 

- Reference – Pieteikuma numurs 

- Summary – Pieteikuma nosaukums 

- Status – Pieteikuma statuss 

- Requester – Pieteikuma autors 

- Due Date – Pieteikuma termiņš 

- Customer Assignee – Klienta atbildīgais, ja pieteikums ir nodots klienta atbildībā 

- Customer Assignee (int/ext) - Klienta atbildīgais, ja pieteikums ir nodots klienta atbildībā. 

Kā klienta atbildīgais var būt norādīts arī ELVA darbinieks. Šī iespēja atšķiras pieteikumu 

veidiem. 

- Epic Link – norāde, ar kuru konkrētais pieteikums ir saistīts. Epic Link tiek lietots ELVA 

iekšēji, bet var palīdzēt arī klientiem sasaistīt pieteikumus atsekošanai. Vairāk 

informācijas par Epic Link izmantošanu jājautā jūsu Projektu vadītājam. 

- Waiting response till – laiks līdz kuram norādītajam klienta lietotājam (Customer 

Assignee vai Customer Assignee (int/ext)) jāsniedz atbilde konkrētajā pieteikumā 
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Ilustrācija nr. 12 Pieteikumu saraksta logs 

Servisa sistēmā pieteikumu var atvērt pieteikuma saraksta logā, nospiežot peles labo 

taustiņu uz Pieteikuma numura (Reference) vai Pieteikuma nosaukuma (Summary). 

 

Servisa sistēmā ir pieejami vairāki parametri, pēc kuriem varat atlasīt pieteikumus. 

Meklēšanas pēc teksta lauka “Search for request” var atlasīt pieteikumus pēc brīvi ierakstīta 

teksta. Piemēram, meklēšanas teksta laukā ierakstot “pasts” (13), Servisa sistēma izdos visus 

ierakstus, kuriem vārsts “pasts” ir nosaukuma laukā “Summary” (14) un pieteikuma aprakstā 

“Description” (15). Ja meklējamais vārds ir tikai pieteikuma komentāros, pieteikums netiks 

atrasts. 

No pieteikumu saraksta loga pieteikumus ir iespējams izeksportēt CSV formātā. Ir 

pieejamas divas eksporta iespējas: 

 Servisa sistēmas noklusētā (16) 

 Pielāgotais CSV eksports (17) 

 

Servisa sistēmas noklusētais eksports izdos visas Servisa sistēmas noklusētās kolonnas: 

 Pieteikuma veids (Type), 

 Pieteikuma ID (Reference), 

 Pieteikuma nosaukums (Summary), 

 Pieteikuma projekts (Service Desk), 

 Status (Status), 

 Pieteikuma autors (Requester). 

Bet pielāgotais CSV eksports izdos visas kolonnas, kas pieejamas esošajā skatā: 

 Prioritāte (Priority), 

 Pieteikuma veids (Type), 
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 Pieteikuma ID (Reference), 

 Pieteikuma nosaukums (Summary), 

 Status (Status), 

 Pieteikuma autors (Requester), 

 Pieteikuma termiņš (Due Date), 

 Klienta lietotājs, ja pieteikums nodots klienta atbildībā (Customer Assignee), 

 Klienta vai ELVA lietotājs, ja pieteikums nodots cita atbildībā precizēšanai (Customer 

Assignee (int/ext)) 

 Epic Link  

4. Pieteikumu veidu skaidrojumi 

Tabula nr.  4 Pieejamo pieteikumu veidu skaidrojumi ELVA servisa sistēmā 

 Norāde Apraksts 

 

Izmaiņu pieprasījums 

(Change request) 

Nepieciešama  Sistēmas funkcionalitātes paplašinājums 

vai esošās funkcionalitātes izmaiņas.  

 

Incidents  

(Incident) 

Sistēmas ekspluatācijas vai Pasūtītāja darbības/ 

bezdarbības rezultātā radies notikums, kas ir izsaucis 

vai var izsaukt Sistēmas darbības traucējumus 

 

Pieteikums 

(Issue) 

Rakstiet un mēs Jums palīdzēsim 😊 

Apkalpošanas darbi, kas neattiecas uz sistēmas 

funkcionalitātes traucējumiem vai sistēmas izmaiņām 

 

Servisa pieteikums 

(Service request) 

Mazi darbi līdz 1 stundai, kas neatbilsts Izmaiņu 

pieprasījumam vai incidentam. Piemēram, īsa 

konsultācija. Šo pieteikuma veidu Servisa sistēmā 

piesaka Izpildītājs. Reģistrētie pieteikumi būs redzami 

kopējā pieteikumu sarakstā (skat. 3.5 nodaļā Pieteikumu 

saraksts) 

 

Izmaiņu novērtējums 

(Change Estimation) 

Izmaiņu pieprasījuma novērtēšanas darbs. Pēc klienta 

izmaiņu pieprasījuma reģistrācijas Servisa sistēmā, 

Izmaiņu novērtējumu pēc nepieciešamības reģistrē 

izpildītājs. Pieteikums paredzēts, lai parādītu izmaiņu 

pieprasījuma vērtēšanai veltīto laiku. Reģistrētie 

pieteikumi būs redzami kopējā pieteikumu sarakstā 

(skat. 3.5 nodaļā Pieteikumu saraksts) 

Pieteikumu statusu skaidrojumus lasiet 6. nodaļā Pieteikumu statusi un to nozīme. 

5. Parametri, kas nosaka pieteikuma risināšanas 

(apstrādes) ātrumu 

Reģistrējot pieteikumu servisa sistēmā, Jums ir jānorāda Pieteikuma steidzamības pakāpe. 

Tālāk Pieteikumu klasificē ELVA darbinieki, nosakot tā ietekmi.  
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5.1. Steidzamība un tās vērtību apraksts 

Steidzamība ir Pasūtītāja noteikts parametrs jauniem Pieteikumiem, ņemot vērā Pieteikuma 

izpildei nepieciešamo laiku no Izpildītāja puses. Steidzamības vērtības var būs sekojošas: 

- Ļoti augsta: ārkārtas situācija, kurā nepieciešama neatliekama iesaistīšanās, lai 

novērstu būtisku biznesa procesu traucējumu iestāšanos. Pakalpojumam tiks piemērota 

paaugstināta maksa atbilstoši līgumam. 

- Augsta: ir noteikts laika ierobežojums, taču nav nepieciešama neatliekama 

iesaistīšanās. Darbs var būt prioritārs attiecībā pret vidējas un zemas steidzamības 

darbiem. 

- Vidēja: ir pieejami citi pagaidu risinājumi vai izpilde nav būtiski ierobežota laikā, 

plānveida darbs. 

- Zema: izpildes laiks nav ierobežots, darba izpilde iespējama normālā darba kārtībā, 

darbs ir viegli pārplānojams neradot traucējumus biznesa procesiem 

5.2. Ietekme un tās vērtību apraksts 

Ietekme ir Izpildītāja noteikts parametrs Pasūtītāja reģistrētiem Pieteikumiem, ņemot vērā 

reģistrētā Pieteikumu ietekmi uz Pasūtītāja biznesa procesiem. Ietekmes vērtības var būs 

sekojošas: 

- Ļoti augsta: pilnībā paralizēts kāds no kritiskajiem biznesa procesiem; 

- Augsta:  traucējumi kritiskajos biznesa procesos vai algu aprēķinos un izmaksās; 

- Vidēja: nav tiešas ietekmes uz kritiskajiem biznesa procesiem (grāmatvedība, atskaites, 

bankas, personāls u.c.); 

- Zema: nav tiešas saistības ar pastāvošo risinājumu un biznesa procesu norisi 

(eksperimentu vai izpētes rezultātā radušies jautājumi). 

Steidzamības vērtība (Jūsu noteikta) nosaka reakcijas laiku pieteikumiem. 

Ilustrācija nr.  1 Pieteikuma reakcijas laika noteikšana 

Steidzamības (Klienta noteikta) un Ietekmes (ELVA definēta) vērtības nosaka Pieteikum 

prioritāti. 

Ilustrācija nr.  2 Pieteikuma prioritātes noteikšana 

Steidzamība 
Reakcijas 

laiks 

Steidzamība + Ietekme Prioritāte 
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Tabula nr.  5 Pieteikumu prioritāšu matrica 

 
Ietekme 

Ļoti augsta Augsta Vidēja Zema 
S

te
id

z
a

m
īb

a
 Ļoti augsta Ļoti augsta Ļoti augsta Augsta Vidēja 

Augsta Ļoti augsta Augsta Vidēja Vidēja 

Vidēja Augsta Vidēja Vidēja Zema 

Zema Vidēja Vidēja Zema Zema 

 

Savukārt prioritātes vērtība (Ļoti augsta, Augsta, Vidēja, Zema) un Pasūtītāja izvēlētais 

abonementa veids nosaka pieteikuma novēršanas laiku. 

Ilustrācija nr.  3 Pieteikuma novēršanas laika noteikšana 

5.3. Pieteikumu reakcijas un novēršanas laiku matrica 

- Reakcijas laiks: laiks, kopš Pasūtītāja Servisa sistēmas lietotājs reģistrē Servisa 

sistēmā pieteikumu, līdz Izpildītājs ir to izskatījis, klasificējis un pieņēmis izp ildei vai 

noraidījis un par to ir informējis Pasūtītāja Servisa sistēmas lietotāju/us. 

- Novēršanas laiks: laiks, kopš Izpildītājs ir pieņēmis izpildē Incidentu, līdz Incidenta 

pilnīgai atrisināšanai (statuss – Atrisināts). 

Reakcijas un Novēršanas laiks ir norādīts apkalpošanas līgumā.  

6. Pieteikumu statusi un to nozīme  

Pieteikumu statusi norāda, kādā risināšanas posmā pieteikums atrodas. Statusus var iedalīt 

divās daļās – pieteikums atrodas: 

- Izpildītāja atbildībā (statusu aprakstos iekrāsots tumši zaļā krāsā) vai 

- Pasūtītāja/ Klienta atbildībā (statusu aprakstos iekrāsots gaiši zaļā krāsā) 

Prioritāte + Izvēlētais 
abonementa veids 

Pieteikuma 
novēršanas 

laiks 
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6.1. Incidenta (Incident) statusi 

Tabula nr.  6 Incidenta (Incident) statusi un to apraksts 

Statuss Īsais apraksts Garais apraksts 

 

Klients savu darbiņu šobrīd 

ir padarījis. Pieteikums ir 

reģistrēts un gaida, kad 

ELVA projektu vadītājs to 

sāks izskatīt 

 

Izveidots pieteikums Servisa sistēmā. 

Izpildītājs pieteikumu vēl nav sācis 

apstrādāt 

Pasūtītājam ir tiesības atsaukt 

pieteikumu bez papildu samaksas, ja 

Izpildītājs to vēl nav klasificējis 

(norādījis jaunu Servisa sistēmas 

statusu) 

Sāk skaitīt pieteikuma reakcijas 

laiku* 

 

ELVA projektu vadītājs 

izvērtē kas kā ko kad 

 

Izpildītājs izskata un izpēta 

pieteikumu un tajā sniegto 

informāciju. 

Pēc Izskatīšanas Izpildītājs var atteikt 

pieteikuma risināšanu. Atteikuma 

iemeslu Izpildītājs norāda pieteikumā 

un pieteikuma statusu maina uz 

Slēgts. 

Reakcijas laiks ir fiksēts 

 

ELVA atbildīgais cilvēks tūlīt 

sāks programmēt, 

pārbaudīt, aprakstīt… 

Izpildītājs ir pieņēmis izpildei 

Pieteikumu, ir noteicis tā ietekmi uz 

biznesa procesiem un prioritāti 

Ir noteikts pieteikuma izpildes termiņš 

Sāk skaitīt pieteikuma novēršanas 

laiku* 

 

ELVA programmē, 

pārbauda, apraksta… 

Atbildīgais speciālists izpilda (risina) 

pieteikumu. 

Turpinās pieteikuma novēršanas 

laika* skaitīšana 

 

Nepieciešama klienta 

iesaiste un darbība. Lasām 

uzmanīgi komentārus 

pieteikumā! 

Pieteikums atrodas Pasūtītāja 

atbildībā 

Izpildītājs no Pasūtītāja gaida 

papildus informāciju par Pieteikumu. 

Novēršanas laiks ir pauzēts 

 

Pieteikums ir atrisināts. 

Klients to izmanto savā 

darbā. Ja nu tomēr kaut kas 

ne tā, tad ir iespēja vēl 

izteikt savus iebildumus 

Pieteikums no Izpildītāja puses ir 

atrisināts. 

Pasūtītājam tiek dots ne mazāk kā 3 

(trīs) darba dienas, lai novērtētu 

risinājumu. Pasūtītājam ir iespēja: 

Slēgt pieteikumu kā atrisinātu 

Atgriezt Pieteikumu statusā Izpilde 

(Return to Execution), ja Pasūtītājs 

uzskata, ka nav saņēmis vēlamo 

risinājumu. 

Jauns 
(New) 

Izskatīšanā 
(Revision) 

Pieņemts izpildei 
(Ready for Execution) 

Izpilde 
(Execution) 

Precizēšana 
(Required Clarification) 

Atrisināts 
(Resolved) 
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Pieteikums slēgts. Ja rodas 

jauna nepieciešamība, 

klients reģistrē jaunu 

pieteikumu 

Pieteikuma risināšana ir pabeigta. 

Statusu maiņa vairs nav iespējama. 

Nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājam ir jāveido jauns 

pieteikums Servisa sistēmā. 

* - atbilstoši izvēlētajai abonēšanas pakai 

6.2. Izmaiņu pieprasījuma (Change request) statusi 

Tabula nr.  7 Izmaiņu pieprasījuma (Change request) statusi un to apraksts 

Statuss Īsais apraksts Garais apraksts 

 

Klients savu darbiņu šobrīd 

ir padarījis. Pieteikums ir 

reģistrēts un gaida, kad 

ELVA projektu vadītājs to 

sāks izskatīt 

Izveidots pieteikums Servisa sistēmā. 

Izpildītājs pieteikumu vēl nav sācis 

apstrādāt. 

Pasūtītājam ir tiesības atsaukt 

pieteikumu bez papildu samaksas, ja 

Izpildītājs to vēl nav klasificējis 

(norādījis jaunu Servisa sistēmas 

statusu) 

Sāk skaitīt pieteikuma reakcijas 

laiku* 

 

Galvenajam Klienta 

lietotājam jāapstiprina 

Izmaiņu pieprasījums 

Izpildītājs gaida apstiprinājumu no 

Pasūtītāja autorizētā lietotāja, ka 

pieteiktais izmaiņu pieprasījums ir 

jārealizē 

 

ELVA projektu vadītājs 

izvērtē kas kā ko kad 

Izpildītājs izskata un izpēta 

pieteikumu un tajā sniegto 

informāciju. 

Pēc Izskatīšanas Izpildītājs var atteikt 

pieteikuma risināšanu. Atteikuma 

iemeslu Izpildītājs norāda pieteikumā 

un pieteikuma statusu maina uz 

Slēgts. 

Reakcijas laiks ir fiksēts 

 

ELVA novērtē un gatavo 

piedāvājumu darbu izpildei 

Izpildītājs veic pieteikuma 

novērtējumu iespējamā risinājuma 

darbu izpildes termiņiem un 

izmaksām. 

 

Klientam ir jāakceptē vai 

jānoraida piedāvājums 

Izpildītājs ir sagatavojis piedāvājumu 

Pieteikuma izpildei un gaida lēmumu 

no Pasūtītāja autorizētā lietotāja par 

Pieteikuma tālāku virzību 

 

ELVA atbildīgais cilvēks tūlīt 

sāks programmēt, 

pārbaudīt, aprakstīt… 

Izpildītājs ir pieņēmis izpildei 

Pieteikumu, ir noteicis tā ietekmi uz 

biznesa procesiem un prioritāti. 

Ir noteikts pieteikuma izpildes termiņš 

Slēgts 
(Closed) 

Jauns 
(New) 

Nepieciešams 
apstiprinājums 

(Required Confirmation) 

Izskatīšanā 
(Revision) 

Novērtēšana 
(Design) 

Piedāvājuma 
apstiprināšana 

(Proposal Confirmation) 

Pieņemts izpildei 
(Ready for Execution) 
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ELVA programmē, 

pārbauda, apraksta… 

Atbildīgais speciālists izpilda (risina) 

pieteikumu. 

 

Nepieciešama klienta 

iesaiste un darbība. Lasām 

uzmanīgi komentārus 

pieteikumā! 

Pieteikums atrodas Pasūtītāja 

atbildībā 

Izpildītājs no Pasūtītāja gaida 

papildus informāciju par Pieteikumu. 

 

Klientam jādod ziņa, kad 

veiktās izmaiņas var likt 

testā vai produkcijā 

Izpildītājs gaida Pasūtītāja 

saskaņojumu veikt piegādi Pasūtītāja 

testa vai produkcijas vidē 

 

Veiktās izmaiņas tiek 

piegādātas klientam 

Izpildītājs veic izmaiņu piegādi 

Pasūtītāja testa vai produkcija vidē 

 

Nepieciešams atjaunot vidi, 

kāda tā bija pirms izmaiņu 

piegādes 

Izpildītājs atjauno Pasūtītāja vidi uz 

versiju pirms izmaiņu uzlikšanas 

 

Klients pārbauda vai veiktās 

izmaiņas strādā 

Izpildītājs ir pabeidzis Servisa 

sistēmas pieteikuma izpildi un 

nodevis to Pasūtītājam testēšanai 

(pārbaudei). 

 

Pieteikums ir atrisināts. 

Klients to izmanto savā 

darbā. Ja nu tomēr kaut kas 

ne tā, tad ir iespēja vēl 

izteikt savus iebildumus 

Pieteikums no Izpildītajā puses ir 

atrisināts. 

Pasūtītājam tiek dots ne mazāk kā 3 

(trīs) darba dienas, lai novērtētu 

risinājumu. Pasūtītājam ir iespēja: 

 Slēgt pieteikumu kā 

atrisinātu 

 Atgriezt Pieteikumu statusā 

Izpilde (Return to Execution), 

ja Pasūtītājs uzskata, ka nav 

saņēmis vēlamo risinājumu. 

Izpilde 
(Execution) 

Precizēšana 
(Required Clarification) 

Piegādes saskaņošana 

(Deployment Confirmation) 

Piegāde 

(To Deployment) 

Izmaiņu atcelšana 
(Rollback) 

Akcepttestēšana 
(Acceptance Testing) 

Atrisināts 
(Resolved) 
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Risināšana uz laiku ir 

apturēta. Pieteikums atrodas 

ELVA atbildībā 

Darbs pie pieteikuma uz noteiktu 

laiku ir apturēts. Lēmumu par 

pieteikuma izpildes apturēšanu 

pieņem ELVA darbinieks vai klients, 

bet pieteikuma izpildes kontrole un 

aktualizēšana paliek ELVA pusē. 

Piemēram,  

 izmaiņu pieprasījums tiek 

apturēts, jo ir tiek ieviestas 

normatīvo aktu izmaiņas, kas 

ietekmē konkrēto izmaiņu 

pieprasījumu, 

 klients uz laiku aptur izstrādi, 

bet pieteikuma aktualizēšana 

paliek ELVA atbildībā 

 

Pieteikums slēgts. Ja rodas 

jauna nepieciešamība, 

klients reģistrē jaunu 

pieteikumu 

Pieteikuma risināšana ir pabeigta. 

Statusu maiņa vairs nav iespējama. 

Nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājam ir jāveido jauns 

pieteikums Servisa sistēmā. 

* - atbilstoši izvēlētajai abonēšanas pakai 

6.3. Pakalpojuma pieprasījuma (Service request) statusi 

Tabula nr.  8 Pakalpojuma pieprasījuma (Service reuquest) statusi un to apraksts 

Statuss Īsais apraksts Garais apraksts 

 

Klients savu darbiņu šobrīd 

ir padarījis. Pieteikums ir 

reģistrēts un gaida, kad 

ELVA projektu vadītājs to 

sāks izskatīt 

Izveidots pieteikums Servisa 

sistēmā. Izpildītājs pieteikumu vēl 

nav sācis apstrādāt. 

Pasūtītājam ir tiesības atsaukt 

pieteikumu bez papildu samaksas, 

ja Izpildītājs to vēl nav klasificējis 

(norādījis jaunu Servisa sistēmas 

statusu) 

Sāk skaitīt pieteikuma reakcijas 

laiku* 

 

ELVA projektu vadītājs 

izvērtē kas kā ko kad 

Izpildītājs izskata un izpēta 

pieteikumu un tajā sniegto 

informāciju. 

Pēc Izskatīšanas Izpildītājs var 

atteikt pieteikuma risināšanu. 

Atteikuma iemeslu Izpildītājs norāda 

pieteikumā un pieteikuma statusu 

maina uz Slēgts. 

Reakcijas laiks ir fiksēts 

Pauze 
(On Hold) 

Slēgts 
(Closed) 

Jauns 
(New) 

Izskatīšanā 
(Revision) 
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ELVA atbildīgais cilvēks tūlīt 

sāks programmēt, 

pārbaudīt, aprakstīt… 

Izpildītājs ir pieņēmis izpildei 

Pieteikumu, ir noteicis tā ietekmi uz 

biznesa procesiem un prioritāti. 

Ir noteikts pieteikuma izpildes 

termiņš 

 

ELVA programmē, 

pārbauda, apraksta… 

Atbildīgais speciālists izpilda (risina) 

pieteikumu. 

 

Nepieciešama klienta 

iesaiste un darbība. Lasām 

uzmanīgi komentārus 

pieteikumā! 

Pieteikums atrodas Pasūtītāja 

atbildībā 

Izpildītājs no Pasūtītāja gaida 

papildus informāciju par Pieteikumu. 

 

Pieteikums ir atrisināts. 

Klients to izmanto savā 

darbā. Ja nu tomēr kaut kas 

ne tā, tad ir iespēja vēl 

izteikt savus iebildumus 

Pieteikums no Izpildītajā puses ir 

atrisināts. 

Pasūtītājam tiek dots ne mazāk kā 3 

(trīs) darba dienas, lai novērtētu 

risinājumu. Pasūtītājam ir iespēja: 

 Slēgt pieteikumu kā 

atrisinātu 

 Atgriezt Pieteikumu statusā 

Izpilde (Return to 

Execution), ja Pasūtītājs 

uzskata, ka nav saņēmis 

vēlamo risinājumu. 

 

Pieteikums ir atcelts. Tālāka 

risināšana nenotiek 

Pieteikuma apstrāde ir atcelta. 

Pieteikuma apstrādi var atcelt gan 

klients, gan Izpildītājs. Atcelšanas 

iemesls ir jānorāda pieteikuma 

komentārā. 

 

Pieteikums slēgts. Ja rodas 

jauna nepieciešamība, 

klients reģistrē jaunu 

pieteikumu 

Pieteikuma risināšana ir pabeigta. 

Statusu maiņa vairs nav iespējama. 

Nepieciešamības gadījumā 

Pasūtītājam ir jāveido jauns 

pieteikums Servisa sistēmā. 

* - atbilstoši izvēlētajai abonēšanas pakai 

 

Pieņemts izpildei 
(Ready for Execution) 

Izpilde 
(Execution) 

Precizēšana 
(Clarify) 

Atrisināts 
(Resolved) 

Atcelts 
(Canceled) 

Slēgts 
(Closed) 
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6.4. Izmaiņu novērtējums 

Statuss Īsais apraksts Garais apraksts 

 

Klients savu darbiņu šobrīd 

ir padarījis. Pieteikums ir 

reģistrēts un gaida, kad 

ELVA projektu vadītājs to 

sāks izskatīt 

Izveidots pieteikums Servisa 

sistēmā. Izpildītājs pieteikumu vēl 

nav sācis apstrādāt. 

Sāk skaitīt pieteikuma reakcijas 

laiku* 

 

ELVA atbildīgais cilvēks tūlīt 

sāks vērtēt klienta prasīto 

izmaiņu pieprasījumu 

Izpildītājs ir pieņēmis izpildei 

Pieteikumu, ir noteicis tā prioritāti. 

Ir noteikts pieteikuma izpildes 

termiņš 

 

Nepieciešama klienta 

iesaiste un darbība. Lasām 

uzmanīgi komentārus 

pieteikumā! 

Pieteikums atrodas Pasūtītāja 

atbildībā 

Izpildītājs no Pasūtītāja gaida 

papildus informāciju par Pieteikumu. 

 

ELVA vērtē Atbildīgais darbinieks vērtē ar 

konkrēto pieteikumu saistīto izmaiņu 

pieprasījumu 

 

Pieteikums ir izvērtēts. 

Vērtējums sniegts saistītajā 

izmaiņu pieteikumā 

Pieteikums no Izpildītajā puses ir 

atrisināts. 

Pasūtītājam Izmaiņu pieprasījuma 

vērtējums ir sniegts saistītajā 

Izmaiņu pieprasījuma pieteikumā. 

Pieteikumu slēdz Izpildītājs. 

Pasūtītājam tālākās darbības jāveic 

saistītajā Izmaiņu pieprasījumā 

 

Pieteikums slēgts.  Pieteikuma vērtēšana ir pabeigta. 

Statusu maiņa vairs nav iespējama. 

Ja saistītajam Izmaiņu 

pieprasījumam nepieciešams 

precizējums, Pasūtītājs reģistrē 

jaunu Izmaiņu novērtējuma 

pieteikumu. 

 

  

Jauns 
(New) 

Gatavs izpildei 
(Ready for Execution) 

Precizēšana 
(Clarify) 

Izpilde 
(Execution) 

Atrisināts 
(Resolved) 

Slēgts 
(Closed) 
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7. Informācija par dokumentu 

Dokumenta versija V12 

Statuss Spēkā esošs no 26.10.2020 

Informācija par veiktajām izmaiņām 
Papildināta sadaļa 3.5 Pieteikumu saraksts ar 

informāciju par lauku “Waiting response till” 

 

 


