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1. IIIS ievades Formu palaišana Windows 10 vidē 

1.1. Klienta programmatūras uzstādīšana 
Lai strādātu ar IIIS ievades un meklēšanas formām nepieciešams uzinstalēt 

Oracle Forms 12c versijas instalācijas pakotni, kas ir pieejama pēc adreses 

https://iis.ic.iem.gov.lv/ 

Uzmanību! Programmatūras uzstādīšanai nepieciešamas darbstacijas administratora 

tiesības! 

IeM iestāžu datoros klienta lietojumu instalāciju IeM IC nodrošina automatizēti. 

 
 

Pēc linka ”IIIS ievades formas instalācijas pakotne” nospiešanas tiks parādīts 

paziņojums, kurā nepieciešams nospiest “Run” instalācijas uzsākšanai: 

 

 
 

Pēc instalācijas pabeigšanas, jaunākās Oracle Forms 12c versijas ievades 

formas būs pieejamas uz lietotāja datora darba virsmas (“desktop”) mapē “IeM IC 

Software (IIIS)”. 
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1.2. Java programmatūras uzstādīšana 
Pirmo reizi palaižot Oracle Forms 12c klienta programmaturu gadījumā, ja uz 

datora nav uzstādīta Java programmatūra, tiks parādīts paziņojums Java instalēšanai. 

Uzmanību! Java programmatūras uzstādīšanai nepieciešamas darbstacijas 

administratora tiesības! 
 

 
 

Pēc pogas OK nospiešanas tiks parādīta saite Java automātiskai instalēšanai, pēc 

pogas Java Download nospiešanas, tiks parādīta poga “Run” Java instalācijas 

uzsākšanai: 
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Pēc veiksmīgas Javas instalācijas pabeigšanas var ieiet mapē “IIIS Forms” un 

palaist IIIS ievades formu: 
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Uzmanību! 

Ja darbstacijā piekļuvei pie interneta resursiem tiek izmantots 

starpniekserveris(proxy), tad uzstādītajai klienta programmatūrai jāveic papildus 

konfigurēšana - lūdzu sazināties ar Pakalpojumu dienestu: pd@ic.iem.gov.lv ! 

 

2. IIIS WEB meklēšanas formu sagatavošana darbam (Internet 

Explorer) 
Uzmanību! IIIS meklēšanas forma darbojas tikai izmantojot Microsoft Internet 

Explorer! Darbam ar Windows 11 vai Edge skat. 3.punktu! 

 

2.1. Internet Explorer palaišana Windows 10 vidē 
Pēc noklusējuma Windows 10 izmanto pārlūkprogrammu Edge, izmantojot, 

kuru nav iespējams izmantot IIIS WEB meklēšanas formu darbināšanai. Lai Windows 

10 vidē sāktu darbu ar IIIS jāizmanto Internet Explorer: Spiediet Windows taustiņu un 

meklēšanas laukā ierakstiet “internet explorer”. Lai turpmāk nodrošinātu ērtāku 

Internet Explorer pārlūkprogrammas atvēršanu, ieteicams tās ikonu pievienot rīkjoslai 

spiežot uz tās ar labo peles taustiņu un izvēloties punktu Pin to taskbar. 
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Pēc Internet Explorer atvēršanas IIIS web palaišanai ievadiet adresi 

“https://iis.ic.iem.gov.lv/” un izvēlaties ekrānpogu “Palaist IIIS/KRASS WEB 

meklēšanu”. 
 

 
 

Ja esat veikuši šīs instrukcijas 1.punktā minēto IIIS ievades Formu klienta 

programmatūras uzstādīšanu, tad IIIS web palaišanai varat izmantot īsinājumikonu 

“IIIS Web”: 
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2.2. ActiveX komponentes uzstādīšana 
IIIS Web meklēšanas formas savai funkcionalitātei izmanto ActiveX 

komponenti. 

Pirmo reizi palaižot IIIS web, pārlūkprogramma prasīs apstiprinājumu ActiveX 

komponentes uzstādīšanai. 

UZMANĪBU! Visas tālāk aprakstītās darbības ir jāveic ar administratora tiesībām 

(palaižot IIIS vismaz vienu reizi ar admin. tiesībām, ielādējot nepieciešamās 

komponentes, lietotājs var turpināt darbu bez admin. tiesībām). 

 

 

 

 
 

2.3. Internet Explorer iestatīšana (Security level) 
Korektai darbībai ar WEB interfeisu, ir nepieciešams pievienot IIS adresi (url) 

Trusted Sites konfigurācijas logā. Izvēlamies Tools -> Internet options. 

(Lai atvērtu rīkjoslu var būt nepieciešams nospiest tastatūras kreisās puses taustiņu 

Alt). Cilnē Security priekš drošības zonas Trusted Sites uzstādam sadaļā Security 

level for this zone kopējo drošības līmeni uz vērtību Medium-Low. 
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Tālāk atgriežamies cilnē Security, kur nospiežam Custom level un sadaļā „ActiveX 

controls and plug-ins” pie Initialize and script ActiveX controls not marked as safe 

atzīmējam Enable vai Prompt: 
 

 
 

Papildus sadaļās „Download signed ActiveX controls”, “Download unsigned ActiveX 

controls” jābūt opcijām Prompt. Cilnē Security izvēlamies Trusted Sites un nospiežam 

uz Sites: 
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Trusted sites opciju logā nepieciešams veikt atzīmi (ielikt “ķeksi”) Require server 

verification(https:) for all sites in this zone un pievienot iespējamas adreses, no kurām 

tiks ielādēts WEB interfeisa pārlūks. Pievienojam bildē redzamo adresi 

(*.ic.iem.gov.lv) spiežot Add un spiežam Close: 
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Spiežam OK lai aizvērtu logu. Ja korekti tiks veiktas darbības konfigurācijas logā, 

lietotājs varēs strādāt ar atskaitēm – drukāt atskaites un pārnest atskaites uz Excel vai 

Word. 

 

2.4. Adobe Flash uzstādīšana 
Gadījumā, ja ir nepieciešams izmantot IIIS web funkcionālitāti “Digitālais cilvēks”, 

tad nepieciešams iespējot Adobe Flash. Windows 10 vidē tas jau ir uzstādīts, tāpēc 

nekādas papildus darbības nav jāveic. 
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3. IIIS WEB meklēšanas formu sagatavošana darbam (Windows 

11, MS Edge) 
 

 Ir jāieslēdz “IE mode” Edge pārlūkā, jāatver Microsoft 

Edge > Settings > Default browser. 

 Jāizvēlas Allow opcija sadaļā “Allow sites to be reloaded in Internet Explorer 

mode (IE mode)”. 

 Jāpārlādē pārlūkprogramma, lai sāktu lietot “IE mode” attiecīgajām web 

lapām. 

 Ir iespēja uzlikt “IE mode” Microsoft Edge pārlūkam, izmantojot Group 

Policy (par šo opciju var konsultēties ar IeM IC Pakalpojumu dienestu). 

 

 

Jāpievieno IIIS saite, nospiežot “Add” pogu “Internet Explorer mode pages” sadaļā. 
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