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Ievads 
 

Valsts pārvaldes mājaslapām mūsdienās jābūt kā atbalsta instrumentam kvalitatīvu valsts 

pakalpojumu sniegšanā – tīmekļa vietnes funkcionalitātei, struktūrai un dizainam, kā arī 

saturam jābūt vienkāršam, ērti lietojamam un uz iedzīvotāju vajadzībām vērstam. Esošā 

situācija atklāj valsts iestādēm neglaimojošu ainu – teju 100 valsts iestāžu mājaslapas ir 

novecojušas, neatbilst nedz sabiedrības, nedz mūsdienu tehnoloģiju prasībām. Kopaina ir 

nepārskatāma un sarežģīta. Būtiskas atšķirības vērojamas arī izmaksu ziņā (finansējuma 

apjomā, ko valsts iestādes tērē no valsts budžeta līdzekļiem).  

 

Pētījumā „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu un valsts 

informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums” noskaidrots, ka tikai 15 no 115 valsts 

iestāžu mājaslapām iedzīvotāju aptaujā atzītas kā kopumā labas. Viszemākais vērtējums bieži 

saņemts par tīmekļa vietnes funkcionalitāti un struktūru, tādējādi norādot uz mājaslapu 

sarežģītību un nepārskatāmību no lietotāja viedokļa. Lietotāji un eksperti aptaujās vairākkārt 

norādījuši uz grūtībām atrast meklēto informāciju, kā arī tās sarežģītību (grūti uztverami un 

pārāk gari teksti, sarežģīta valoda). 

 

Būtiski arī izcelt vēl vienu valsts pārvaldes tendenci. Ar noteiktu regularitāti katras iestādes 

mājaslapa tiek veidota no jauna vai būtiski pārstrādāta. Tādi ir 58 % gadījumi, kad mājaslapas 

tehnisko specifikāciju izstrādā katru reizi no jauna, tādējādi vairākkārtīgi tērējot 

administratīvos resursus un laiku. Savukārt veiksmīgi risinājumi citur netiek atkārtoti satura 

vadības sistēmu nesavietojamības dēļ (valsts pārvaldē ir vairāk nekā 50 dažādu sistēmu, 38 no 

tām ir individuāli izstrādātas sistēmas) un arī labā prakse netiek pārņemta.  

 

Atšķirīga prakse novērota valsts pārvaldes iestāžu spējā nodrošināt augstus drošības un 

nepārtrauktības standartus tīmekļa vietņu darbībā un izmitināšanā.  

 

Izmaksu jomā arī konstatētas būtiskas atšķirības – gan no tīmekļa vietņu izstrādes aspekta, 

gan izmitināšanas un uzturēšanas aspekta, gan arī no attīstības aspekta.  

 

Minētais ļauj secināt, ka valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu tehniskā nodrošinājuma 

organizācija nav optimāla, ko pierāda 2012.gadā veiktais pētījums „Valsts tiešās pārvaldes un 

centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu un valsts informācijas sistēmu optimizācijas iespēju 

izvērtējums”.  

 

Valsts pārvaldes iestāžu mājaslapas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem komunikācijā ar 

sabiedrību, pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, valsts pakalpojumu sniegšanā, tāpēc svarīga ir 

to kvalitāte un pieejamība. Mājaslapas funkcionalitātei, struktūrai, dizainam un saturam jābūt 

ērti lietojamam, viegli pieejamam un saprotamam, arī tehnoloģijām (satura vadības sistēmām) 

jāatbilst mūsdienu prasībām (piemēram, mājaslapas ērta lietošana no mobilajām ierīcēm – 

viedtālruņiem, planšetdatoriem).  

 

Valsts iestādēm ir pienākums informēt iedzīvotājus par viņiem pieejamajiem valsts 

pakalpojumiem, un valsts pārvaldes iestāžu mājaslapas kalpo tieši šim mērķim. Tas norādīts 

arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam, kur minēts, ka iedzīvotājiem 

jebkurā Latvijas vietā ir pieejami valsts un pašvaldību pakalpojumi elektroniskā veidā un 

iedzīvotājiem jābūt labi informētiem par šīm iespējām. Kvalitatīvas mājaslapas nepieciešamas 

arī sabiedrības līdzdalības veicināšanai, informējot par iespējām iesaistīties lēmumu 

pieņemšanas procesā.  
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No valsts iestādēm šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk tiek sagaidīta uz klientu orientēta 

attieksme, un tā jāīsteno arī caur mājaslapu darbību – pieejamību un lietošanas ērtumu, kur 

pirmajā vietā ir cilvēka vajadzības.  

 

Ņemot vērā minēto, nepieciešams kompleksi risināt problēmas, kas skar valsts pārvaldes 

iestāžu mājaslapu tehniskā nodrošinājuma organizāciju. Piedāvātajiem risinājumiem jābūt 

īstenojamiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā un jāsniedz ieguvumi kā sabiedrībai, tā valsts 

pārvaldes iestādēm.  

 

Koncepcija „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu attīstība” 

(turpmāk – Koncepcija) ir izstrādāta, lai sniegtu priekšlikumus valsts pārvaldes iestāžu 

mājaslapu turpmākai attīstībai. Koncepcija ir pirmais vidēja termiņa plānošanas dokuments 

valsts pārvaldes mājaslapu attīstības jomā.  

 

Mājaslapu attīstības politikas vīzija 

Kvalitatīva valsts pārvaldes komunikācija ar sabiedrību un pilsoniskās līdzdalības 

veicināšana.  

 

Mājaslapu attīstības politikas mērķis 

Padarīt efektīvāku valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldību, nodrošinot uz iedzīvotājiem 

vērstu servisu, izmantojot mūsdienu tehnoloģijās balstītus risinājumus, ērti lietojamus un 

vienkāršus dizainā, kā arī optimālus no uzturēšanas un pārvaldības viedokļa. 

 

Koncepcija nodrošina sasaisti ar šādiem attīstības plānošanas dokumentiem: 

- Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020.gadam prioritātes „Cilvēka drošumspēja” 

rīcības virzienā „Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības 

Latvijai pamats” norādīts uzdevums – „Kvalitatīva pilsoniskās līdzdalības veicināšana 

un publiskās pārvaldes komunikācija ar sabiedrību jautājumos, kas visvairāk skar 

cilvēkus”.  

 

- Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību valsts 

pārvaldes jomā noteikts: „Organizēsim racionālu valsts pārvaldē izmantojamo IKT 

rīku un infrastruktūras pārvaldīšanu, tai skaitā nodrošinot koplietošanas principu 

ievērošanu un atvērtu, starptautiski atzītu standartu izmantošanu valsts informācijas 

sistēmu un e-pārvaldes risinājumu izveidē un paredzamajā saskarnē ar lietotājiem un 

citām informācijas sistēmām.” Arī „Paplašināsim iedzīvotāju iespējas līdzdarboties 

publiskā sektora pakalpojumu izstrādē un novērtēšanā, izmantojot ārpakalpojumus vai 

deleģējot pārvaldes uzdevumus tur, kur tas ir pamatoti, balstoties uz lietderības un 

ekonomiskās efektivitātes apsvērumiem.” 

 

- Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta 

iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2012.gada 16.februāra 

rīkojumu Nr.84) 106.10.apakšpunktā norādīts: „Sadarbībā ar VARAM iesniegt 

koncepciju par valsts pārvaldes mājaslapu optimizēšanas iespējām.” 

 

- Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam rīcības virziena 

5.3. „Moderna un efektīva publiskā pārvalde” 5.3.1.3.apakšpunktā „Atbalsta procesu 

elektronizācija” norādīts: „Centralizēta mājaslapu pārvaldības modeļa izstrāde, kas 

nodrošinātu vienotu satura vadības platformu un drošības risinājumu visām publiskās 
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pārvaldes tīmekļa vietnēm. Tas nozīmē vienu centralizētu tehnoloģisko nodrošinājumu 

un metodisko atbalstu, vienotu struktūru iestāžu mājaslapām, kas vienlaikus dod 

iespēju integrēt specifiskus moduļus iestādes darbības vajadzībām.” 

 

- Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam 2.3.rīcības 

virziena „E-pārvaldes un e-pakalpojumu attīstība un pieejamība” 2.3.4.uzdevumā 

norādīts: „Valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācija, uzlabojot publiskās 

informācijas un e-pakalpojumu kvalitāti, to pieejamību iedzīvotājiem un 

komersantiem.” 
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1. Situācijas raksturojums 
 

1.1. Kopējais situācijas novērtējums par valsts pārvaldes iestāžu mājaslapām 

 

Valsts kancelejas administrētā projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts 

pārvaldē’’ (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1./10/IPIA/CFLA/004/002) ietvaros tika īstenots 

pētījums „Valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietņu un valsts 

informācijas sistēmu optimizācijas iespēju izvērtējums”
1
 (turpmāk – Pētījums), ko veica SIA 

„PricewaterhouseCoopers” (turpmāk – PwC). Pētījumā tika izvērtētas 115 valsts tiešās 

pārvaldes un centrālo valsts iestāžu tīmekļa vietnes, sniedzot priekšlikumus par optimālāko 

tīmekļa vietņu pārvaldības modeli Latvijā. 

 

Pētījuma veikšanu uzraudzīja Uzraudzības padome, kurā darbojās Valsts kancelejas, Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas 

ministrijas, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Latvijas Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas asociācijas, Sabiedriskās politikas centra „Providus” pārstāvji. 

 

Pētījuma ietvaros tika izvērtēta mājaslapu funkcionalitāte, vizuālais noformējums, pieejamība, 

saturs un izmaksas, analizēta ārvalstu prakse, vērtējot mājaslapas no lietotāju viedokļa, un 

identificēti potenciālie tīmekļa vietņu pārvaldības modeļi un izveidoti finanšu modeļi. 

Pētnieki veica lietotāju, ekspertu un pašu mājaslapu administratoru aptaujas un organizēja 

fokusgrupas diskusiju.  

 

Galveno secinājumu kopsavilkums: 

 

- Valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldība pašlaik ir komplicēta un nepārskatāma, 

jo 115 mājaslapas tiek izstrādātas un pārvaldītas individuāli iestāžu līmenī, radot 

funkciju un resursu dublēšanos, kā rezultātā mājaslapas valstī izmaksā dārgāk.  

 

- Pastāvot esošai situācijai, iestādes individuāli veido mājaslapu tehniskās 

specifikācijas, tādā veidā dublējot funkcijas un nepieciešamos resursus. 58 % 

gadījumu tehniskās specifikācijas tiek veidotas katru reizi no jauna. Šādā situācijā 

paaugstinās risks, ka tehniskajā specifikācijā netiek iekļauti labākās prakses piemēri, 

samazinot mājaslapu kvalitāti. Turklāt mazu piegādātāju (uzņēmumu) maksātnespējas 

gadījumā mājaslapu tehniskā atjaunošana ir apgrūtināta vai pat neiespējama. 

 

- Pašlaik 115 valsts iestāžu uztur vairāk nekā 50 dažāda satura vadības sistēmas, kā arī 

dažādas programmēšanas valodas. Turklāt 38 gadījumos šīs sistēmas ir individuāli 

izstrādātas, pārējās – InSite, SiteCore, Drupal u.c. Šādu mājaslapu modernizācijai un 

uzturēšanai tiek tērēti papildus finanšu līdzekļi, turklāt ne vienmēr mājaslapu 

funkcionalitāte atbilst labajai praksei.  

 

- Pastāv dažāda mājaslapu izmitināšanas prakse – 39 gadījumos izmitināšana tiek veikta 

institūcijas telpās uz servera, 24 gadījumos– ārējā datu centrā, 19 gadījumos – pie 

mājaslapas uzturētāja, kas norāda uz to, ka nepastāv vienoti izmitināšanas kritēriji. 

Šādā situācijā paaugstinās risks, ka darbinieku kompetenču trūkuma dēļ mājaslapas 

                                                           
1
 ESF aktivitāte 4.2. „Funkciju auditu veikšana” - http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-

projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/  

http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/
http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/strukturaloreformuistenosana/reformu-novertejumi-un-petijumi/
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tiek izmitinātas, neievērojot augstākos drošības un darbības nepārtrauktības standartus. 

Savukārt situācija, kad katrai iestādei individuāli jānodrošina augstas drošības 

prasības, rada lielas izmaksas valsts pārvaldei kopumā.  

 

- Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 “Kārtība, 

kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasības iestādes izprot un īsteno dažādi, 

bieži vien izpildot prasības formāli, līdz ar to MK noteikumi netiek pilnībā ievēroti. 

Vairākas MK noteikumu obligātās sadaļas, piemēram, sabiedrības līdzdalība, nozares 

politika un starptautiskā sadarbība, nav iespējams precīzi identificēt iestāžu 

mājaslapās. MK noteikumos definētās prasības nav pietiekamas, lai mājaslapas būtu 

kvalitatīvas un atbilstu mūsdienu standartiem un sabiedrības pieprasījumam, 

demonstrējot uz klientu orientētu attieksmi. Pētījums atklāja, ka tikai 16 no 

izvērtētajām 115 valsts iestāžu mājaslapām pilnībā atbilda minēto MK noteikumu 

prasībām.  

 

- Lietotāju aptaujas dati liecina, ka valsts iestāžu tīmekļa vietņu lietotāji (aptuveni 20 % 

no respondentiem) viszemāk novērtējuši mājaslapu struktūru un funkcionalitāti, kas ir 

rezultāts tam, ka valstī nav definēti vienoti pamatprincipi vai izstrādātas vadlīnijas, kā 

arī MK noteikumu līmenī noteiktās normas ir nepietiekamas. Savukārt visaugstāk 

lietotāji (aptuveni 65 % no respondentiem) novērtējuši mājaslapās esošo informācijas 

kvalitāti un interesējošās informācijas uztveramību. Kopumā valsts un pašvaldību 

iestāžu darbinieki mājaslapas vērtē augstāk nekā privātā sektorā strādājošie, kas 

liecina par nepieciešamību veikt mājaslapu pilnveidi un modernizāciju atbilstoši ārējo 

lietotāju (privātā sektorā strādājošo) vajadzībām. Jānorāda, ka tikai 15 no 

115 mājaslapām vairāk nekā puse lietotāju kopumā novērtēja kā labas.  

 

- Valsts iestādes ļoti reti savas mājaslapas novērtēšanai izmanto lietotāju aptaujas, kuru 

dati sniegtu vērtīgas atziņas par tīmekļa vietnes trūkumiem un stiprajām pusēm, kā arī 

noderētu jaunas mājaslapas izstrādei vai esošās attīstībai. Pētījumā noskaidrots, ka 

tikai 11 valsts iestādes mājaslapas funkcionalitātes definēšanā papildus citiem rīkiem 

izmanto arī lietotāju aptauju datus. Pārējos gadījumos funkcionalitāte tiek definēta pēc 

pašu ieskatiem vai pārņemta no līdzīgām mājaslapām. Cita starpā tas liecina par 

problēmām uzklausīt pašu mājaslapas lietotāju (galvenās mērķauditorijas) skatījumu, 

ieteikumus un iebildumus. 

 

- 68 % iestāžu uzskata, ka mājaslapu pārvaldībā ir nepieciešamas vienotas vadlīnijas 

mājaslapu funkcionalitātes un dizaina izveidei. Dažāda mājaslapu vizuālā 

noformējuma rezultātā neveidojas vienots valsts pārvaldes tēls, kā arī samazinās 

kvalitātes līmenis.  

 

- Savukārt vairāk nekā 70 % iestāžu norādījušas, ka tām ir nepietiekamas zināšanas par 

mājaslapu plānošanu, funkcionalitāti un to veidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Tas novedis pie pašreizējās situācijas, atšķirīgās mājaslapu kvalitātes un dažādās 

izpratnes par mājaslapu veidošanu un ikdienas administrēšanu, kas nebūt neatbilst 

lietojamības principiem.  

 

- Mājaslapu individuālas pārvaldības rezultātā ar mājaslapu izstrādi un uzturēšanu 

saistīto izmaksu uzskaite, kontrole un plānošana ir apgrūtināta, necaurskatāma, kā arī 

samazinās informācijas kvalitāte. No visām mājaslapas uzturēšanas izmaksām tikai 
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23 % ir saistīti ar mājaslapu tehnisko administrēšanu, modernizāciju un izmitināšanu. 

Būtiskāko izmaksu ietaupījumu var veidot satura optimizācija. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams mainīt esošo situāciju – sagatavot priekšlikumus 

iestāžu mājaslapu uzturēšanas optimizācijai, paredzot vienotus tehniskos un drošības 

risinājumus, centralizēt tehnisko atbalstu, iespējas optimizēt izdevumus, nodrošinot 

iedzīvotājiem ērtākas, pārskatāmākas iestāžu mājaslapas.  
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1.2. Sabiedrības grupu aptaujas rezultāti 

 

1.2.1. Ekspertu novērtējums valsts pārvaldes iestāžu mājaslapām 

 

Ekspertu tīmekļa vietņu izvērtējuma ietvaros pētījuma laikā tika analizētas 115 mājaslapas ar 

iepriekš izstrādātas anketas palīdzību. Anketas mērķis bija neatkarīgi novērtēt valsts iestāžu 

mājaslapu vizuālo un tehnisko stāvokli. Tika vērtētas šādas jomas: vizuālais noformējums, 

saturs, funkcionalitāte un meklētājprogrammas optimizācija.  

 

Turpmāk tabulā apskatāms ekspertu vērtējums par 115 mājaslapu lietojamību, dizainu, 

funkcionalitāti un saturu. Katra no minētajām vērtībām ir būtiska mūsdienīgai tīmekļa vietnei, 

lai tā būtu lietotājam draudzīga, uz klienta vajadzībām orientēta. 

 

Lietojamība un dizains 

Vērtība Novērtējums 

Kontaktinformācijas 

pieejamība 

Kontaktinformācija – iespēja sazināties ar iestādi ir viena no 

svarīgākajām lietām, kuras lietotāji meklē mājaslapā, tādēļ tai 

ir jābūt labi pieejamai. Daudzās lapās šī informācija ir izvietota 

ērti, uzreiz pamanāmi, citās – noslēpta zem saitēm, izvēlnēs.  

63 (55 %) mājaslapās kontaktu informācija ir izvietota uzreiz 

redzamā vietā, bez papildus vajadzības meklēt kontaktu sadaļu. 

Informācijas izvietojums atšķiras – daļa to izvieto lapas 

lejasdaļā, kur tās atrašanai ir nepieciešams papildu laiks un 

piepūle, citi izvietojuši redzamākā vietā – lapas sānu daļā vai 

augšpusē. 

Saišu attēlojums Saišu vizuālais noformējums ļoti ietekmē mājaslapas 

efektivitāti – saites, kuras grūti atšķirt no pamatteksta, var būt 

iemesls, kādēļ cilvēks neatrod informāciju vai nevar izpildīt 

savu uzdevumu. Slikti pamanāmas saites neļauj piekļūt 

saturam, kurš lapā ir publicēts, bet nav aizsniedzams.  

30 (26 %) apskatītajās mājaslapās ir neapmierinošs saišu 

noformējums. Dažās lapās saites vizuāli netiek vispār izceltas 

no pamatteksta – tās var nejauši atrast, lasot tekstu un 

pārvietojot kursoru līdz tā izmaiņām. Vēl dažās mājaslapās 

saites tiek tikai pasvītrotas, radot sajukumu ar pamatteksta 

pasvītrojumu. Mēģinājumi atrast saites ir nevajadzīga lietotāju 

laika tērēšana. 

Navigācija un izvēlnes Pētījumā bieži ir novērotas kontrasta problēmas mājaslapas 

izvēlnēs. Zems kontrasts traucē pārskatīt izvēlni un tādā veidā 

iepazīties ar mājaslapas struktūru. 45 mājaslapās navigācija un 

izvēlnes ir novērtētas kā ļoti labas, savukārt 59 lapās – tā ir 

apmierinoša, ir iespējas to uzlabot. 10 mājaslapās izveidotā 

navigācija ir problemātiska un būtu nepieciešams to pārdomāt, 

pilnveidot, uzlabojot mājaslapas struktūru. 

Krāsu kontrasts  Viens no lietojamības pamatprincipiem ir pietiekams krāsu 

kontrasts, lai tekstu, attēlus varētu labi saskatīt, izlasīt. 

Mājaslapās, kurās ir nepārdomāts krāsu kontrasts, teksta 

lasīšana ir apgrūtināta un prasa papildu piepūli. Cilvēkiem ar 

redzes traucējumiem šādu lapu lietošana var kļūt ļoti neērta vai 

pat neiespējama. Lapas ar zemu kontrastu var kļūt nelietojamas 
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arī vairākos citos gadījumos, piemēram, lietotāja ekrāna 

uzstādījumi ir ļoti gaiši vai tumši, lapas apskatei izmanto 

mobilo ierīci, kurai traucē spilgts apgaismojums (saule, 

lampas). Zems kontrasts bija galvenā problēma, kas tika 

novērota daudzās mājaslapās. 

Favikonas (ikona pie 

mājaslapas adreses, kas 

palīdz lietotājiem atšķirt 

pārlūkprogrammas 

šķirkļu skatījumā) 

Mūsdienu pārlūkprogrammas attēlo tā dēvētās favikonas pie 

mājaslapas adreses, kā arī interneta pārlūku šķirkļos. Tajā 

visbiežāk tiek attēlots iestādei raksturīgs elements.  

Kopumā 25 (21 %) mājaslapās ir ieviestas favikonas. Vairākās 

mājaslapās ir palikusi izstrādātāju favikona, nevis oriģināla 

iestādes ikona, kas nav uzskatāms par labu piemēru. 

Neeksistējošas lapas 

paziņojums 

Mājaslapās, kur šāds paziņojums ir, lielākoties ir palicis 

noklusētais servera vai satura administrācijas rīka paziņojums, 

tomēr vairākās lapās šis paziņojums ir ievietots un papildināts 

ar noderīgām saitēm, tādējādi no iestādes puses demonstrējot uz 

klientu orientētu attieksmi. 

14 (12 %) mājaslapās ir izvietots atbilstošs kļūdas paziņojums, 

savukārt 16 (14 %) lapās šis paziņojums ir izvietots, tomēr nav 

pietiekami kvalitatīvs – lielākoties informācija ir angļu valodā, 

nereti tie ir noklusētie serveru vai satura vadības sistēmu 

paziņojumi. 

Valodu pārslēgi Slikti ieraugāmi valodu pārslēgi var traucēt piekļūt lielam 

satura apjomam.  

Tikai 26 (22 %) lapās valodu pārslēgu noformējums un 

izvietojums ir novērtēts ar maksimālo punktu skaitu, 39 (34 %) 

lapām ir iespējas tos uzlabot, savukārt 37 (32 %) lapās valodu 

pārslēgi būtu jāmaina, jāizveido redzamāki, funkcionālāki. 

Navigācijas ceļš Navigācijas ceļš ir īpaši noderīgs, ja lapa tiek atvērta no iekšējā 

vai ārējā meklētāja rezultātiem. Tas palīdz saprast, kurā lapas 

struktūras daļā konkrētā sadaļa ir izvietota. Navigācijas ceļš 

tiek uzskatīts par vienu no lapas elementiem, kuram noteikti 

jābūt mājaslapās, ja vien tās lapas struktūra nav pavisam 

vienkārša. Kopsummā salīdzinoši lielā skaitā lapu – 71 lapā –  

ir īstenots šis navigācijas papildu elements, tai skaitā ir arī 

4 lapas, kurām navigācijas ceļš jāuzlabo, lai tas būtu ērtāks. 

 

Funkcionalitāte 

Vērtība Novērtējums 

Meklētājs Meklētājs tika novērtēts pēc vairākiem faktoriem, tādēļ to 

kopējais vērtējums ir dažāds: 33 (29 %) mājaslapās meklētājs 

nav vai arī tas nedarbojas; 20 (17 %) mājaslapās izvietotais 

meklētājs sniedz nepārskatāmus rezultātus, ir nepieciešami 

būtiski uzlabojumi; 25 (21 %) lapās meklētājam ir nepieciešami 

uzlabojumi; 37 (32 %) lapās meklētājs darbojas apmierinoši vai 

labi.  

Meklētājs un tā tehniskais risinājums var būt ar dažādām 

problēmām, piemēram, meklēšanas iespēja ir grūti ieraugāma 

(izvietota lapas apakšā, izvēlnē vai kā neliela ikona), meklētāja 

rezultāti nav pilnīgi (nemeklē visā mājaslapā), rezultāti nav 

pārskatāmi (slikta lietojamība rezultātu caurskatīšanai, 
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nedarbojas rezultātu lapu pārslēgs) u.c. 

Lapas karte jeb 

mājaslapas struktūras 

pārskats  

Lapas karte ir īpaši noderīga lielās mājaslapās, tā ļauj ērti 

pārskatīt saturu, vajadzības gadījumā izmantot pārlūka 

meklētāju, lai atrastu vajadzīgo sadaļu. Lapas karte kā 

vajadzīgs rīks iztrūka atsevišķās lielo iestāžu mājaslapās.  

Iesniegums un e-vēstule Konktaktformas ir viens no ērtākajiem veidiem, kā nosūtīt 

informāciju iestādei. To var izdarīt bez e-pasta palīdzības un 

vajadzības gadījumā arī anonīmi. Pētījuma rezultāti liecina, ka 

kontaktforma ir izvietota 66 no 115 mājaslapām (57 %). Daļā 

mājaslapu kontaktformas ir grūti atrodamas, jo tās ir izvietotas 

dziļākā navigācijā vai uz to ved grūti pamanāma saite tekstā. 

Atsauksmes par 

mājaslapu 

Tikai 2 mājaslapās ir izvietotas mājaslapas anketas, savukārt 

3 lapās ir ievietoti aicinājumi iesūtīt komentārus par mājaslapu. 

Kopumā zemais rādītājs liecina, ka iestādes nav ieinteresētas 

uzzināt auditorijas viedokli, kas ir pretrunā uz klientu 

orientētām kultūras vērtībām. 

Aptauja 40 (35 %) iestāžu ir izveidotas aptaujas, kas ir laba pieeja, lai 

uzzinātu lietotāju viedokli. Svarīgs aspekts ir precīza jautājuma 

sagatavošana, lai iegūtu kvalitatīvus rezultātus. 

Priekšlikumu nosūtīšana 

par mājaslapu 

Redzamā vietā izvietoti mājaslapas pārvaldnieka kontakti ļauj 

apmeklētājiem nodot informāciju par lapas darbību, nosūtīt 

ieteikumus darbības uzlabošanai, vaicāt neskaidros jautājumus 

par darbu ar lapu. Šādu iespēju ir izmantojušas tikai 23 (20 %) 

no apskatītajām mājaslapām. Visbiežāk lapas pārvaldnieka 

kontaktinformācija ir izvietota lapas apakšā vai kontaktu sadaļā. 

Biežāk uzdotie jautājumi Rezultāti liecina, ka 50 (43 %) mājaslapās ir izveidota biežāk 

uzdoto jautājumu sadaļa. Šī sadaļa nereti ir izveidota konkrētas 

tēmas informācijai, nevis par iestādi un tās darbību kopumā. 

Forums, diskusijas 10 mājaslapās (8 %) ir izveidota interaktīva iespēja uzdot 

jautājumu, saņemt atbildi, diskutēt. Dažās lapās šī sadaļa ir 

izvietota zem sadaļas „Viesu grāmata”, lai gan tā ir diskusiju 

sadaļa un tai struktūrā vajadzētu atrasties atbilstošākā vietā. 

Jaunumu, notikumu 

kalendārs 

Jaunumu vai notikumu kalendārs ir izvietots 17 mājaslapās 

(15 %). 5 mājaslapās kalendārs ir ieviests, bet tā izmantošana 

ir ar tehniskām problēmām vai kritiski neērta, piemēram, nav 

atzīmēti datumi, kuros ir publicēti jaunumi, vai kalendārs 

atrodas tikai vienā sadaļā, grūti ieraugāms. 

RSS kanāls  Pētījuma ietvaros 47 (40 %) mājaslapās tika atrasts RSS kanāls, 

tomēr tikai 26 (22 %) mājaslapās RSS kanāls ir ieviests 

atbilstoši tehniskajiem W3C standartiem. Pārējās lapās padeve 

bija izvietota tikai ikonas veidā lapas saturā, neatbilda 

tehniskajiem standartiem, neatjaunojās vai nedarbojās vispār. 

Vairākās lapās tika novērota problēma, ka RSS ikona neparādās 

visās lapas sadaļās, attiecīgi lietotājs var tikt maldināts, ka šādas 

iespējas nav. 

Publiski pieejama 

apmeklējuma statistika 

Tikai 15 (13 %) no 115 mājaslapām ir publicējušas publisko 

statistiku par lapas apmeklējumu. Dažas lapas publicē 

informāciju par kopējo apmeklētāju skaitu, bet nav norādīts, no 

kura datuma ir veikta uzskaite. 

Mājaslapas mobilā Pētījumā tika secināts, ka tikai 3 mājaslapām no 
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versija 115 mājaslapas platums pielāgojas tālruņa ekrāna izmēram un 

mājaslapas mobilā versija ir apmierinoši lietojama. Nevienai 

mājaslapai nav izveidota mobilā versija, izvietojot saiti 

standarta versijā. Tāpat nevienai mājaslapai nav izveidota 

mobilā versija, kas automātiski detektē mobilās ierīces, novirza 

uz to, piedāvā iespēju pārslēgt standarta versiju. 

 

Saturs 

Vērtība Novērtējums 

Lapas aktualizācija Apkopotie rezultāti liecina, ka aktualizācijas datums ir ieviests 

aptuveni pusei mājaslapu – 61 (53 %). Tomēr kopējais lapas 

aktualizācijas datums visbiežāk nesniedz priekšstatu par 

konkrētās satura sadaļas aktualitāti. 

Valodas Mājaslapas lielākoties ir papildus pieejamas arī krievu un 

angļu valodā, dažas lapas ir iekļāvušas saturu arī citās valodās. 

35 (30 %) mājaslapas ir pieejamas trijās un vairāk valodās, 62 

(54 %) lapas nodrošina saturu divās valodās, savukārt vienā 

valodā (latviešu) ir 18 (15 %) lapas. 

Lapās atšķiras konkrētajā svešvalodā publicētās informācijas 

apjoms – dažas lapas ir publicējušas tikai pamatinformāciju, 

savukārt citas uztur plašāku saturu vai tikai pārslēgus. 

Veidlapas pdf/word 

formātā, veidlapu 

saraksts 

Ne visām iestādēm ir nepieciešams atsevišķs veidlapu saraksts, 

tas ir atkarīgs no katras iestādes darbības specifikas. Visbiežāk 

veidlapas tiek pievienotas klāt pakalpojumu aprakstiem. Tikai 

dažās mājaslapās ir konstanti ievērots princips piedāvāt 

lietotājiem dokumentus gan word, gan pdf versijās, visbiežāk 

tiek izmantots viens vai otrs formāts. Mūsdienās, ņemot vērā 

bezmaksas programmatūras iespējas, arī Word dokumentu 

aplūkošanai un rediģēšanai Microsoft Office programmatūra 

nav obligāta, tādēļ lietotāji nav ierobežoti ar dokumenta 

atvēršanu. 

27 mājaslapās ir publicētas veidlapas gan pdf, gan word 

formātos, dažās no tām ir izveidots veidlapu saraksts. Viens vai 

otrs formāts veidlapu publicēšanai ir izmantots 38 mājaslapās. 

Svarīgi lapas lietotājam piedāvāt tādu veidlapu, kas ir 

aizpildāma elektroniski.  

Viegli lasīt Tikai 27 (23 %) mājaslapās ir atrodama sadaļa „Viegli lasīt”. 

Šī sadaļa nav atrodama arī vairākās ministriju mājaslapās. 

Vairākās lapās sadaļā izvietotā informācija ir īsa, kodolīga, 

vienkāršā valodā, rodas iespaids, ka šo informāciju ir 

sagatavojuši iestādes darbinieki. Tāpēc vietā jautājums, kādēļ 

šādu īsu kopsavilkumu vienkāršā valodā par iestādi, tās darbību 

nav sagatavojušas arī citas iestādes. Dažās mājaslapās sadaļa  

„Viegli lasīt” ir veidota kā atsevišķa, neliela mājaslapa, kurā ir 

izvietotas papildu sadaļas ar atbilstošu informāciju.  

Saites uz sociālo mediju 

profiliem 

Sociālie mediji kļūst arvien populārāki, tā ir papildu iespēja 

lietotājiem sekot līdzi jaunumiem, iesaistīties sarunā ar iestādes 

pārstāvjiem. Izveidot sociālo mediju profilus ir par maz, par 

tiem arī vajag stāstīt, popularizēt, izvietot mājaslapā saites uz 

tiem. Saites uz profiliem ir izvietotas tikai 42 jeb 35 % 
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mājaslapu, no tām 23 lapās saites ir noformētas pamanāmā 

veidā, ar ikonām, citiem izcēlumiem. 

Iespēja dalīties ar saturu 

sociālajos medijos 

Īpaši noderīga šī iespēja ir jaunumiem, aktuālai informācijai. 

Izplatīšana sociālajos tīklos var piesaistīt papildu auditoriju 

mājaslapai. Uzskatāma iespēja ieteikt draugiem, publicēt 

sociālajos tīklos var rosināt lietotāju to izmantot. No pētījumā 

apskatītajām tikai 7 mājaslapās ir īstenota iespēja dalīties ar 

saturu sociālajos tīklos. 

Brīvs satura 

noformējums 

Lapās, kur ir slikts saišu izcēlums no pamatteksta, lapas 

satura ievietotāji mēdz pārveidot gan saites, gan satura 

elementus paši – ar pieejamajiem satura rīkiem iekrāsot, 

palielināt teksta izmēru, iekrāsot spilgtā krāsā. Piemērojot šādu 

pieeju, tiek panākts negatīvs efekts, jo tās ir noformētas dažādi 

un rada neprofesionālu iespaidu. 

Pārāk plats saturs Satura veidotāji mēdz ignorēt mazāka ekrāna izšķirtspējas – ja 

mājaslapas redaktora ekrāna platums ir liels un lapa pielāgojas 

ekrāna platumam, tad redaktors nepamana un nepielāgo saturu 

mazākiem ekrāniem. Tādējādi tiek ievietotas lielas tabulas vai 

citi lapas elementi, kuri traucē pārējai lapai un tā deformējas. 

Lapām, kuru platums nav mainīgs, šī problēma ir mazāk 

aktuāla, jo statisks teksta laukuma izmērs uzreiz norāda uz 

pārāk platu saturu. 

 

 

1.2.2. Lietotāju novērtējums par valsts pārvaldes iestāžu mājaslapām 

 

Pētījuma laikā tika veikta arī institūciju mājaslapu lietotāju aptauja, kas noritēja no 2012.gada 

17.jūlija līdz 3.augustam. Šajā periodā tika saņemti vairāk nekā 3000 viedokļu. Aptaujas, kas 

anketas veidā tika ievietotas iestāžu mājaslapās, mērķis bija noskaidrot galvenās tendences 

attiecībā uz mājaslapu apmeklētāju viedokli par to dizainu, lietojamību un funkcionalitāti 

kopumā. Jautājumi (kopskaitā 10) tika izstrādāti tā, lai tie būtu viegli uztverami un ātri 

atbildami.  

 

Respondentus raksturojošā informācija. Analizējot respondentus pēc vecuma grupām, 

secināms, ka lielākais apmeklētāju skaits ir vecuma grupā no 19 līdz 48 gadiem. 29 % no 

visiem lietotājiem ir vecuma grupā no 29 līdz 38 gadiem, 25 % vecumā grupā no 39 līdz 

48 gadiem, bet nedaudz mazāk jeb 20 % lietotāju ir jaunieši vecuma grupā no 19 līdz 

28 gadiem. Privātā sektorā strādājošie visvairāk ir pārstāvēti vecuma grupā no 29 līdz 

38 gadiem, savukārt valsts sektorā strādājošie respondenti vienlīdz vienādi ir pārstāvēti 

vecuma grupās no 29–39 un 39–48 gadiem.  

 

Analizējot respondentus pēc pieredzes interneta lietošanā, secināms, ka lielākajam 

apmeklētāju skaitam jeb 40 % no visiem respondentiem pieredze interneta lietošanā ir no 11 

līdz 15 gadiem, un šie apmeklētāji lielākoties ir apmierināti ar mājaslapu kopumā – 63 %, bet 

14 % respondentu sniedza vērtējumu neapmierinoši/daļēji apmierinoši. 

 

Analizējot respondentus pēc nodarbošanās, secināms, ka lielākā daļa mājaslapu apmeklētāju 

jeb 50 % ir valsts un pašvaldību sektorā strādājošie, kas ikdienā darba pienākumos izmanto 

citu iestāžu mājaslapas. Šo faktu būtiski uzsvērt, apskatot aptaujas rezultātus. Savukārt 29 % 
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no visiem respondentiem veido privātā sektorā strādājošie un 8 % – nevalstisko organizāciju 

pārstāvji. Vismazāk mājaslapas apmeklē bezdarbnieki un pensionāri.  

 

Lietotāju anketa bija dalīta trijās daļās:  

- pirmajā daļā tika apkopoti dati par mājaslapas apmeklējuma mērķi, tā sasniedzamību 

un apmeklējuma biežumu; 

- otrajā daļā tika apkopoti dati par mājaslapas apmeklētāja apmierinātību ar mājaslapas 

vizuālo noformējumu, pārskatāmību un struktūru, funkcionalitāti, informācijas 

kvalitāti, pietiekamību, uztveramību un apmeklētāja kopējo apmierinātību ar 

mājaslapu;  

- trešajā daļā tika apkopoti dati par mājaslapas apmeklētāju (viņa vecumu, 

nodarbošanos un pieredzi interneta lietošanā). 

 
86 % respondentu apmeklētajā mājaslapā atrada 

meklēto informāciju, 14 % cilvēku tas neizdevās. Vairāk 

nekā puse no šiem cilvēki aptaujā norādīja, kādu informāciju 

meklēja un neatrada: iestādes kontaktinformācija; 

pamācības veidlapu aizpildīšanā un mājaslapas 

piedāvāto informācijas sistēmu lietošanā; nozares 

aktuālie normatīvie akti, to projekti un aktuālās 

versijas; vakances; nozares aktuālā informācija kopumā; 

informācija par projektiem (pamācība, statuss, 

finansējums u.c. saistošā informācija); iestādes 

iepirkumi; statistika; piekļuve iestādes informācijas 

sistēmām; iestādes amatpersonu atalgojums u.c.  

 

Respondenti norādīja arī vairākas problēmas, kas kavē informācijas izmantošanu: 

- iestādes nepublicē aktuālos nozares normatīvos aktus; 

- informācija mājaslapā ir tik piesātināta, ka, meklējot interesējošos datus, respondents 

aizmirst, ko meklē; 

- daļēji nestrādā meklētājs, atsevišķās sadaļās vispār nemeklē informāciju; 

- novecojušas atbildes uz jautājumiem, kas respondentu maldina; 

- aktualitātes nav pilnīgas vai ir novecojušas (pat pirms vairākiem gadiem publicēta 

informācija vēl atrodas aktualitātēs); 

- publicētie dokumenti ir nepilnīgi, piemēram, trūkst pielikumu, norādītas atsauces uz 

dokumenta daļu, kuras nemaz nav, t.i., neuzmanības kļūdas. 

 

Minētie rezultāti liek secināt, ka mājaslapu 

apmeklētāji visbiežāk meklē iestādes 

kontaktinformāciju. Tās nepieciešamību, 

atrašanās vietu un veidu nosaka MK 

noteikumi Nr.171. Taču MK noteikumos 

Nr.171 minēto prasību katra institūcija 

interpretē pēc saviem ieskatiem un 

mājaslapas tehniskajām iespējām. Kā jau 

iepriekš minēts, biežāk sastopamās atbildes 

bija tieši kontaktinformācijas meklēšana, 

kas būtu definējama kā vienkārša 

procedūra, tomēr respondentiem sagādājusi 

ne mazums grūtību. 
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Ne mazāk svarīgs fakts par meklētās informācijas atrašanu ir arī laiks, kas bija nepieciešams 

šādai darbībai. Tas atspoguļo lietotāja spēju orientēties mājaslapas struktūrā, informācijas 

apjomā. 57 % respondentu meklēto informāciju atrada triju minūšu laikā, 40 % respondentu 

neiekļāvās norādītajā laikā, savukārt 3 % respondentu meklēto informāciju vispār neatrada. 

Visbiežāk informāciju mājaslapā triju minūšu laikā nav spējuši atrast privātā sektora un 

valsts/pašvaldību institūciju darbinieki.  

 

Minētie rezultāti liek secināt, ka iestāžu mājaslapas ir strukturētas komplicēti, informācija 

mājaslapā ir pieejama, bet to ne vienmēr ir viegli atrast. 54 % no tiem respondentiem, kuri 

norādījuši, ka informāciju mājaslapā neatrada trijās minūtēs, mājaslapu apmeklē bieži –  reizi 

dienā, 2–3 reizes nedēļā vai reizi nedēļā. Kopumā tas liecina, ka arī lietotāji, kuri bieži 

izmanto konkrētu mājaslapu, ne vienmēr var tajā viegli orientēties un ātri atrast nepieciešamo 

informāciju. 

 

Aptaujā tika lūgts respondentu 

viedoklis par mājaslapu vizuālo 

noformējumu (piemēram, krāsas, 

ikonas). Kopumā 45 % no visiem 

respondentiem mājaslapas vizuālo 

noformējumu vērtē kā labu. 58 % no 

privātā sektorā strādājošajiem 

respondentiem un 68 % no valsts vai 

pašvaldības sektorā strādājošajiem 

respondentiem mājaslapas vizuālo 

noformējumu novērtējuši kā labu vai 

ļoti labu.  

 

Analizējot to respondentu viedokli, 

kuriem mājaslapas vizuālais 

noformējums šķiet labs, secināms, ka 

vidējais šāda viedokļa izteicējs 

mājaslapā meklējamo informāciju 

atrada trijās minūtēs, mājaslapu apmeklē reizi dienā un ir nodarbināts valsts vai pašvaldību 

sektorā. Turpretim, analizējot datus par respondentu, kuru neapmierina mājaslapas vizuālais 

noformējums, secināms, ka pārsvarā šāds apmeklētājs mājaslapā meklēto informāciju 

neatrada trijās minūtēs, lapu apmeklē vidēji reizi nedēļā un nodarbināts privātajā sektorā.  

 

Minētie rezultāti liek secināt, ka ar valsts tiešās pārvaldes mājaslapas vizuālo noformējumu 

vairāk apmierināti ir valsts un pašvaldību sektorā strādājošie, minot, ka, piemēram, mājaslapa 

ir vizuāli estētiska un pievilcīga, institūcijas tēlu raksturojošs dizains u.tml. Turpretim vairāk 

neapmierināti ir privātajā un citos sektoros strādājošie, norādot, ka, piemēram, dizains ir 

"aizvēsturisks", krāsas nepiemērotas, daudz „tukšu plankumu” u.tml. 

 

Analizējot šādu abu veidu respondentu viedokļus/atbildes, secināms, ka respondenti ir 

izteikuši viedokli gan par mājaslapas vērtīgo informāciju, gan arī nepieciešamajiem 

uzlabojumiem. 
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Jautājot respondentiem par mājaslapu 

struktūras novērtējumu, 41 % atbildēja, ka 

mājaslapu struktūru vērtē kā labu (tādu 

viedokli izteica 47 % no privātā sektorā 

strādājošajiem respondentiem un 61 % no 

valsts vai pašvaldības sektorā 

strādājošajiem).  

 

Analizējot respondentus, kuri mājaslapas 

struktūru uzskata par labu, secināms, ka tie 

apmeklē mājaslapu vidēji reizi dienā, 

meklēto informāciju pārsvarā gadījumu ir 

atraduši trijās minūtēs un ir nodarbināti 

valsts un pašvaldību sektorā. Savukārt, 

analizējot respondentus, kurus mājaslapas struktūra neapmierina, secināms, ka tie apmeklē 

mājaslapu reizi nedēļā, meklēto informāciju mājaslapā neatrada trijās minūtēs un ir 

nodarbināti privātajā sektorā vai pārstāv nevalstisko organizāciju. 

 

Minētie rezultāti liek secināt, ka ar mājaslapas informācijas struktūru ir apmierināti 

respondenti, kuri informāciju mājaslapā atrada trijās minūtēs, bieži apmeklē mājaslapu un ir 

nodarbināti publiskajā sektorā. Biežāk izteiktajos viedokļos dominē tēze, ka mājaslapā 

iespējams ātri atrast nepieciešamo, ja ar to iemācās strādāt. Atklāts jautājums – vai 

mājaslapām jābūt tādām, kuras jāmācās apgūt? 

 

Lai mājaslapa būtu ērti lietojama, liela 

nozīme ir tās funkcionalitātei. Lietotāju 

aptaujā respondenti izteica viedokli par 

mājaslapas lietošanas ērtumu, cik 

funkcionālas un uz apmeklētāju vērstas ir 

valsts iestāžu mājaslapas (piemēram, vai ir 

mājaslapas karte, meklētājs, jaunumi e-

pastā). 

 

39 % no visiem respondentiem uzskata, ka 

mājaslapu funkcionalitāte ir laba. Analizējot 

respondentus, kuri vērtē mājaslapu 

funkcionalitāti kā labu, secināms, ka tie 

mājaslapu visbiežāk apmeklē reizi dienā, 

stāžs interneta lietošanā ir 11 līdz 15 gadi, nodarbināti pārsvarā ir valsts un pašvaldību sektorā 

un lielākajā daļā gadījumu meklēto informāciju mājaslapā ir atraduši. Savukārt respondenti, 

kurus neapmierina mājaslapas funkcionalitāte, lapu apmeklē reizi nedēļā, strādā privātajā 

sektorā un meklēto informāciju mājaslapā nav atraduši. 

 

No rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa valsts institūciju mājaslapas apmeklētāju ir 

apmierināti ar lapas funkcionalitāti, kas, iespējams, ir palīdzējusi atrast interesējošo 

informāciju. Savukārt rezultāti liecina, ka mājaslapu funkcionalitāte pamatā neapmierina 

privātajā sektorā strādājošos. 

 

Īsumā apkopojot lietotāju aptaujas rezultātus, secināms, ka ar valsts pārvaldes iestāžu 

mājaslapām apmierinātāki ir pašās iestādēs nodarbinātie nekā privātajā sektorā strādājošie.  
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1.2.3. Institūciju aptaujas datu analīze 
 

Pētījuma laikā katrai no 115 institūcijām tika nosūtīta mājaslapas administratoru anketa. 

Anketas aizpildīšana norisinājās laika periodā no 2012.gada 19.jūlija līdz 3.augustam. 

Institūcijas iesūtīja 86 aizpildītas anketas, no 29 institūcijām anketas netika saņemtas. 

 

Anketas mērķis bija noskaidrot informāciju par valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts 

iestāžu tīmekļa vietņu parametriem šādos aspektos: 

- izstrādes gads, jaunākās versijas izveides gads; 

- galvenie iestādes mājaslapas mērķi un sasniedzamie uzdevumi; 

- mājaslapas tehniskais, funkcionālais novērtējums no institūcijas puses; 

- satura sagatavošanas, publicēšanas un administrēšanas funkciju izpilde; 

- veicinošie faktori un traucēkļi, kas kavē mājaslapas pārvaldību; 

- mājaslapas tehniskie parametri; 

- mājaslapas nākotnes attīstība; 

- mājaslapas izstrādes, administrēšanas un uzturēšanas izmaksas; 

- mājaslapas optimizācijas iespējas. 

 

Tā kā nebija iespējams apkopot datus par visām 

115 valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu 

mājaslapām, pētījumā tika apskatīti dati tikai par tām 

iestādēm, kuras uz minētajām anketām atbildēja, 

taču tas bija pietiekami, lai izdarītu secinājumus un, 

balstoties uz tiem, sniegtu priekšlikumus par 

optimālāko risinājumu mājaslapu pārvaldībai. 

 

Turpmāk apskatāmi būtiski aptaujas dati, kas norāda 

uz nepieciešamību mainīt pašreizējo situāciju valsts 

pārvaldes iestāžu mājaslapu pārvaldībā.  

 

Ņemot vērā mūsdienu mājaslapas lietotāju vajadzī-

bas un gaidas, bija svarīgi arī pašām iestādēm 

pajautāt – kāds ir institūcijas mājaslapas galvenais 

mērķis.  

 

Iegūtie dati liek secināt, ka nepilnas 2/3 institūciju 

kā galveno mājaslapas mērķi uzskata informēt sabiedrību par aktuālo institūcijā un nozarē, 

kam seko šādi mērķi: 

- informēt sabiedrību par institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību; 

- reprezentēt institūciju ārvalstīs;  

- iesaistīt sabiedrību nozares politikā un veicināt tās pētniecību;  

- nodrošināt nozares speciālistu piekļuvi e-pakalpojumiem;  

- nodrošināt sabiedrības piekļuvi veidlapām; 

- sniegt nozares statistikas datus. 

 

Kā pozitīvs secinājums minams, ka institūcijas kļūst atvērtākas pret sabiedrību – uzklausa tās 

viedokli, piemēram, publicējot sabiedrībai apspriežamus dokumentus ar iespēju tos komentēt 

tiešsaistē mājaslapā vai kontaktēties ar izstrādātāju, aicina sabiedrību iesaistīties nozares 

politikā. Arvien biežāk mājaslapa tiek uztverta kā komunikācijas veids valsts pārvaldei ar 
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sabiedrību, nevis kā atskaite par institūcijas paveikto. 

 

Jautājuma – Kas pēc institūcijas viedokļa neapmierina 

publiskajā mājaslapā? – mērķis bija noskaidrot tās 

lietas, kas institūciju pašu mājaslapā neapmierina. 

Minētie rezultāti liek secināt, ka pārsvarā institūcijas ir 

apmierinātas ar savām mājaslapām, kam seko 

neapmierinātība ar vizuālo noformējumu un novecojušo 

funkcionalitāti. Iestādes norāda, ka mājaslapās ir 

ierobežota administrēšanas rīka funkcionalitāte (nevar 

pievienot sociālos tīklus, jāuzlabo dokumentu 

augšupielādes funkcionalitāte, spēja dokumentus serverī 

sakārtot pa mapēm, jāpapildina satura vizualizācijas 

iespējas). Analizējot mājaslapas, kuru dizains ir 

novecojis, jāsecina, ka tās ir izstrādātas laika posmā no 

1998.gada līdz 2008.gadam un pēdējo reizi uzlabojumi 

veikti pirms četriem pieciem gadiem.  

 

Minētie dati liek secināt, ka institūcijām ir 

nepieciešamība pēc papildu funkcionalitātes ieviešanas mājaslapās, taču tādas mājaslapas 

tehniskās iespējas kā satura vadības sistēma, ierobežota vieta mājaslapā, to ierobežo. 
 

Aptaujā iestādes minējušas arī par negatīvajām 

atsauksmēm no tīmekļa vietnes lietotājiem. 

Jāpiebilst, ka tikai daļa iestāžu piedāvā iespēju 

lietotājiem sniegt atsauksmes par mājaslapu, 

tādēļ šie dati nav pilnīgi. Pieejamā informācija 

liecina, ka no lietotāju puses tiek kritizēta 

mājaslapas struktūra un funkcionalitāte, kam 

seko šādi negatīvi izteikumi: 

- apmeklētāju interesējošais neatrodas 

uzreiz sākumlapā; 

- nav pieejama aktuālākā nozares 

informācija; 

- sniegtā informācija ir nekvalitatīva; 

- informācijas meklēšanu apgrūtina 

sarežģītā Eiropas Savienības un Latvijas 

likumdošanas terminoloģija. 
 

Minētie dati liek secināt, ka par iemeslu negatīvi vērtētai mājaslapas struktūrai varētu būt 

lielais datu apjoms, ko grūti uzturēt aktuālu, līdz ar to informācija bieži vien ir novecojusi.  

 

 

1.2.3.1. Valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu tehnisko risinājumu analīze 

 

Pētījuma laikā izvērtēti arī valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu tehniskie parametri – tīmekļa 

vietnes izstrādes gads, dzīvescikls, sasaiste ar informācijas sistēmām un datubāzēm, satura 

vadības sistēma, uzturēšana u.tml.  
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Ņemot vērā anketu rezultātus, lielākā daļa 

tīmekļa vietņu eksistē 5 līdz 8 gadus, t.i., no 

2004. līdz 2008.gadam ir izstrādātas aptuveni 

40 tīmekļa vietnes. Vairums iestāžu 

mājaslapu uzlabojumus ir veikušas laika 

periodā no 2009.gada līdz 2012.gadam un 

tuvākajā trīsgadē neplāno izstrādāt jaunu 

tīmekļa vietni. 

 

Ievērojamie tīmekļa vietņu skaita uzlabojumi 

no 2007.gada skaidrojami gan ar tobrīd 

pieejamajiem finanšu resursiem, gan arī 

normatīvo regulējumu, kas paredzēja 

nepieciešamību iestādēm izveidot mājaslapu 

informācijas ievietošanai internetā (Ministru 

kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu 

Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā” 3.punkts). Līdz tam 

regulējums paredzēja tīmekļa vietņu izveidi 

visām ministrijām un tikai tām padotības 

iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus 

fiziskajām un juridiskajām personām.  

 

Līdz ar to pašlaik gandrīz visām valsts pārvaldes iestādēm ir savas tīmekļa vietnes, kas prasa 

finanšu un cilvēku resursus to uzturēšanai, nodrošinot: 

- serveri tīmekļa vietnes izmitināšanai; 

- satura vadības sistēmas iegādi, uzturēšanu un administrēšanu; 

- dizaina izstrādi un programmēšanu; 

- drošības pārvaldības auditu veikšanu un kontroli; 

- pastāvīgu satura aktualizēšanu un ievietošanu. 

 

Analizējot tīmekļa vietnes, kuru dizains ir novecojis, jāsecina, ka tās ir izstrādātas laika posmā 

no 1998.gada līdz 2008.gadam un pēdējo reizi uzlabojumi veikti pirms 4,5 gadiem. Tiek 

minētas šādas institūciju neapmierinošas lietas kā: 

- novecojusi, ierobežota administrēšanas rīka funkcionalitāte (nevar pievienot sociālos 

tīklus, jāuzlabo dokumentu augšupielādes funkcionalitāte, spēja dokumentus serverī 

sakārtot pa mapēm, jāpapildina satura vizualizācijas iespējas); 

- nav pieejama sadaļa „viegli lasīt”; 

- nav informācijas svešvalodās. 

 

Minētie dati liek secināt, ka institūcijām rodas nepieciešamība pēc papildu funkcionalitātes 

ieviešanas tīmekļa vietnēs, taču to nav iespējams īstenot bez papildu programmēšanas vai 

jaunas tīmekļa vietnes izstrādes. 

 

Pieņemot, ka vidēji vienas tīmekļa vietnes dzīves cikls ir 5 gadi, tuvāko gadu laikā daudzās 

tīmekļa vietnēs būs nepieciešams veikt modernizācijas pasākumus. Galvenās problēmas ir 

saistītas ar novecojušu un mūsdienu tehnoloģijām un interaktīvajiem rīkiem nepiemērotu 

satura vadības sistēmu, kā arī ierobežotiem resursiem, darbinieku zināšanām un kapacitāti. 

Tāpēc īpaši svarīgi pašlaik noteikt konceptuālu attīstības virzienu valsts pārvaldes iestāžu 
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mājaslapu jomā, pārņemot gan vietējo, gan ārvalstu labo praksi un ņemot vērā Pētījuma 

secinājumus. 

 

Tīmekļa vietņu pilnveide atkarīga no pieejamiem līdzekļiem. Ja to nav, tiek liegta iespēja 

ievērot MK noteikumos Nr.171 definētos funkcionalitātes un satura parametrus (piemēram, 

RSS, informācijas sadaļa vieglā valodā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām). 

 

Turpmākajā mājaslapu attīstībā jāņem vērā arī fakts, ka vairāku mājaslapu izstrādē bijis 

piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums, kas saskaņā ar 

noteikumiem nozīmē nepieciešamību šādas mājaslapas uzturēt aktuālas vismaz 5 gadus kopš 

projekta pabeigšanas.  

 

Lielākajā daļā institūciju tīmekļa vietnes 

atrodas uz institūcijas serveriem, un to 

administrēšanu gandrīz visos gadījumos 

veic institūcijas informācijas tehnoloģiju 

personāls. Institūcijām, kuras izmanto 

ārpakalpojumu kā mājaslapu servera 

administrētāju, tīmekļa vietne izmitināta 

pie ārpakalpojuma sniedzēja.  

 

Ja serveri administrē institūcijas IT 

struktūrvienība, tad arī serveri atrodas 

institūcijas telpās, ja ārpakalpojums – 

ārējā datu centrā. Norādītie 20 % sadaļā 

"cits" nozīmē, ka tīmekļa vietne atrodas 

pie resora, piemēram, nozares ministrijā. 

 

Līdz ar to valsts pārvaldē notiek izmaksu 

dublēšana attiecībā uz nepieciešamajiem 

serveriem tīmekļa vietnes izmitināšanai. 

 

Saistībā ar tīmekļa vietņu apjomu uz 

servera pētījumā iegūtie dati liek secināt, 

ka virs 50 GB tīmekļa vietnes ir tās, 

kuras atrodas pie resora (tas nozīmē, ka apjomā ir norādīta ne tikai institūcijas, bet visu 

resoram piederošo tīmekļa vietņu apjoms kopā, vai arī tās, kurām mājaslapā ir sniegta 

piekļuve institūcijas datu bāzēm). 
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Lapas līdz 10 GB ir izstrādātas vidēji pirms 6 gadiem un satur ne tikai statisku informāciju, 

bet arī e-pakalpojumus. Savukārt līdz 2 GB mājaslapas ir tās, kuras lapām ir vairāk 

informatīvs raksturs.  

 

Aptaujā iegūtie dati ļauj secināt, ka institūcijas lielākoties ievēro drošības prasības arī 

mājaslapām, veicot rezerves kopijas reizi dienā. Rezerves kopiju biežumu institūcijas nosaka 

pēc mājaslapā pieejamās informācijas svarīguma. Piemēram, tās iestādes, kas ar mājaslapas 

palīdzību nodrošina piekļuvi elektroniskajai maksājumu sistēmai, rezerves kopijas veic reizi 

dienā, turpretim iestādes, kam mājaslapā šobrīd nav pieejami e-pakalpojumi, mājaslapas 

rezerves kopijas veido tikai reizi mēnesī. 

 

Mājaslapu „smagnēju” padara, ja tās satura vadības sistēmā integrēta sasaiste ar datubāzēm un 

informācijas sistēmām. Tas arī apgrūtina operatīvu mājaslapas attīstību vai izmaiņas tās 

struktūrā un funkcionalitātē. Iestāžu aptaujas dati liecina, ka pašlaik gandrīz puse mājaslapu 

nav sasaistītas ar citu institūciju informācijas sistēmām vai datubāzēm. Veidojot jaunu 

mājaslapu, būtu ieteicams nodalīt satura vadības sistēmā pašu mājaslapu no citām sistēmām.   

 

Aptaujas datu analīze liecina, ka atsevišķas valsts pārvaldes iestādes turpina veidot e-

pakalpojumus savās tīmekļa vietnēs, tādējādi radot izmaksu dublēšanos tajās pozīcijās, kas no 

valsts puses jau ir izstrādātas. Raugoties mājaslapu attīstības virzienā, būtu nepieciešams 

paredzēt, ka ministrijām un to padotības iestādēm jāizmanto jau vienreiz izstrādāti risinājumi, 

nevis jāveido jauni, kas sadārdzina gan izveides izmaksas, gan arī rada situāciju, ka katrai 

iestādei savā tīmekļa vietnē ir izveidoti savi risinājumi, kaut gan valstī ir izveidots vienots 

pakalpojumu portāls www.latvija.lv.  

 

Analizējot iegūtos datus par biežāk izmantoto 

satura vadības sistēmu mājaslapu izstrādāšanā, 

jāsecina, ka dominē individuāli izstrādātās satura 

vadības sistēmas. Šādu atbildi sniegušas tās 

iestādes, kuru mājaslapas lielākoties ir 

izstrādātas pirms 8 līdz 12 gadiem – t. n., ka, 

iespējams, šobrīd tīmekļa vietnes 

administratoram nav iespējas noskaidrot, kāda 

satura vadības sistēma tiek izmantota. Aptuveni 

ceturtā daļa satura vadības sistēmai izvēlējušās 

atvērtā koda risinājumus. Bet aplūkojamā 

diagrammā neiekļautās satura vadības sistēmas, 

ko izmanto institūcijas tīmekļa vietnes 

http://www.latvija.lv/
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administrēšanai, ir: Adobe DreamViewer, Alpha CMS, Avalon, Backstage, CADMINUM, 

Contao, DIVI Satvan, Elxis, ER:CMS2, Zuya, JOOMLA, JUSE v3.0, MENDO, MODUS CMS, 

MODX, PLONE, WYSIYG. Četrām institūcijām vispār nav satura vadības sistēmas, tīmekļa 

vietnes saturu atjauno tieši kodā.  

 

Vairākums institūciju ir apmierinātas ar pieejamo satura vadības sistēmu, tām pieejama 

dokumentācija, atbalsts, ērta lietojamība. Savukārt, analizējot neapmierināto respondentu 

atbildes, viennozīmīgi secināms, ka tīmekļa vietnes izstrādātas pirms 10 līdz 12 gadiem, līdz 

ar to satura vadības sistēmas ir novecojušas, tām netiek veikti atjauninājumi no izstrādātāja 

puses un tām vienlaikus ir augsts risks tikt ievainotām kiberuzbrukumos. 

 

Minētie dati apliecina, ka tīmekļa vietņu izstrāde un saturu vadība ir sadrumstalota un 

visbiežāk balstīta uz individuāliem risinājumiem. Valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnes ir 

veidotas uz atšķirīgām platformām, kas sadārdzina gan uzturēšanas, gan arī modernizācijas 

izmaksas, jo ir ierobežotas iespējas unificēt un koplietot dažādus tehnoloģiskos risinājumus. 

Labās prakses pārņemšana arī ir ļoti ierobežota, tādējādi netiek veicināta kopējās kvalitātes 

celšana. Resursu centralizācija uzlabotu līdzekļu izlietojuma efektivitāti. 

 

1.2.3.2. Valsts pārvaldes kapacitāte 
 

Iestāžu aptaujas datu analīzē ir vairākas būtiskas lietas, ko nepieciešams uzsvērt kontekstā ar 

mājaslapu veidošanu un iestādē esošo zināšanu un prasmju kapitālu šādu nozīmīgu 

komunikācijas kanālu izstrādei, t.sk. labās prakses pārņemšanu.  

 

Institūciju mājaslapu administratoriem pētījuma 

ietvaros tika vaicāts, kā notiek iestāžu pieredzes 

apmaiņa par tīmekļa vietņu uzturēšanu un izstrādi. 

Rezultāti parāda, ka lielākā daļa institūciju 

savstarpēji nesadarbojas, savukārt tie, kas 

sadarbojas, komunicē nozares ietvaros ar citām 

nozares institūcijām vai Valsts kancelejas 

organizētajās komunikatoru sanāksmēs. Daļa 

izmanto sociālajos tīklos gūtās atziņas. Biežāk 

apspriestās tēmas ir mājaslapas funkcionalitātes 

uzlabošana, ieteikumi interaktīvo elementu 

ieviešanai, informācijas ievietošanas tehniskie aspekti, kā arī mājaslapas tehniskās 

specifikācijas izstrāde. 

 

Noskaidrots arī, ka, gatavojoties izstrādāt jaunu mājaslapu, 50 gadījumos (no 86) institūcija 

tās tehnisko specifikāciju izstrādāja pilnīgi no jauna, balstot to uz Ministru kabineta 

2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā”, iepriekšējās institūcijas mājaslapas izstrādes specifikācijas un citu ar nozari 

saistīto institūciju specifikācijas pamata (9 gadījumi). Daļai institūciju mājaslapas izstrādes 

specifikācija tika izstrādāta centralizēti – nozares ministrijas ietvaros. Institūcijām, kurām 

tehniskā specifikācija netika veidota, mājaslapas izstrādes izmaksas bija zem 3000 latu.  
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Lielākā daļā institūciju mājaslapā nepieciešamo 

funkcionalitāti noteikusi, balstoties uz 

minētajiem Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.171, publicējamās informācijas veida, 

analizējot iepriekšējās mājaslapas apmeklējuma 

statistiku, analizējot aptaujas, kas tika veiktas 

gan nozares iekšienē, gan pēc iepriekš 

pasūtītiem pētījumiem, uzticot šo pienākumu 

ārpakalpojumam – mājaslapas izstrādātājam, 

nozares resors noteica mājaslapas 

funkcionalitāti. 

 

Veidojot mājaslapas, iestādes lielākoties 

vadījušās pēc vienota stila valsts pārvaldes vai 

resora ietvaros. Tā atbildējušas 55 iestādes 

pētījuma aptaujā. 26 gadījumos saņemta 

noraidoša atbilde uz šo jautājumu. Analizējot 

pozitīvi vērtētos datus, secināms, ka pārsvarā institūcijas ir vadījušās pēc resora vai nozares 

mājaslapu stila, vērtējot, kas būtu institūcijas lapai nepieciešams; ārvalstu pieredzes; daļēji 

veicot Latvijas un ārvalstu līdzīgu mājaslapu analīzi; izstrādājot pašiem savu stilu; vadoties 

pēc MK noteikumiem Nr.171.  

 

Savukārt institūcijas, kuras norādījušas, ka nav vadījušās pēc vienota valsts pārvaldes vai 

nozares stila, norāda, ka nozares specifika ir tik sarežģīta, ka Latvijā nav, no kā smelties 

idejas; nepietiekamo līdzekļu dēļ dizains mājaslapā netika specificēts, tika izvēlēts jau gatavs 

modulis. 

 

Zināšanu un prasmju kopums ir viens no noteicošajiem faktoriem kvalitatīvas mājaslapas 

izveidošanā un ikdienas uzturēšanā. 60 iestādes norādījušas, ka tām ir nepieciešamas 

apmācības par mājaslapas pārvaldību, viedokļu apmaiņas ar citu institūciju mājaslapas 

administratoriem. 21 atbilde bija noraidoša.  

 

Rezultāti liek secināt, ka mājaslapas 

administratori labprāt dalītos pieredzē par 

mājaslapas administrēšanu, izstrādi un 

uzturēšanu. Respondentiem interesētu 

dalība semināros, informatīvās 

sanāksmēs, lai uzzinātu jaunākās tenden-

ces mājaslapu tehnoloģiju pieejamībā, 

komunikācijas nodrošināšanā, mājaslapas 

rīku (Google, interaktīvie risinājumi) 

izmantošanā. 

 

Tēmas, kurās institūcijas būtu visvairāk 

ieinteresētas papildināt zināšanas, ir 

mājaslapas plānošana, t.i., struktūras 

izstrāde, funkcionālais izkārtojums, 

pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, optimizācija meklētājiem, 

rīkiem. 
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Savukārt mazāk vēlas padziļināt zināšanas par mājaslapas satura noformēšanu un statistikas 

rīkiem. Daļēji tas sasaucas ar iepriekš minēto, ka institūcijas samērā reti vai vispār neanalizē 

mājaslapas apmeklējuma statistiku.  

 

Minētais liek secināt, ka institūcijām būtu lietderīgi gūt pieredzi mājaslapas struktūras 

veidošanā, optimizācijā un interaktivitātes izmantošanā, kas tikai apstiprina faktu, ka 

institūciju mājaslapās esošā informācija bieži vien ir plaša. 

 

1.2.4. Lietojamības principu ievērošana valsts pārvaldes iestāžu mājaslapās  

 

Mūsdienu informācijas pārbagātības laikā interneta lietotājs informāciju datora ekrānā ieradis 

uztvert citādi nekā “klasisko” drukāto tekstu – cilvēks skenē, nevis lasa, viņš meklē noteiktus 

atslēgvārdus. Turklāt vienas tīmekļa vietnes lapai – atvērumam – cilvēks gatavs veltīt ne 

vairāk kā 5–20 sekundes. Minētā iemesla dēļ satura un tekstuālas informācijas veidošanai 

tīmekļa vietnēm nepieciešams lietot citu pieeju, kas balstīta psihologu un neiromārketinga 

pētnieku definētos cilvēka–datora mijiedarbības un uztveres īpatnību pamatprincipos.  

 

Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā” nosaka pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm ievietot informāciju mājaslapās, 

lai veicinātu tās pieejamību un informētu sabiedrību par savu darbību. MK nosaka, ka iestādes 

mājaslapā jāievieto ziņas par iestādi – informāciju par pakalpojumiem, aktualitātēm, 

starptautisko sadarbību, kā arī publikācijas un statistiku, normatīvos aktus un plānošanas 

dokumentus, nozares politiku un citu sabiedrībai aktuālu informāciju.  

 

Lielākajai daļai valsts pārvaldes iestāžu izvietojamās informācijas apjoms ir liels, informācija 

nereti ir formāla un sarežģīta, kā arī tiek lietota nozarei specifiska vai juridiska terminoloģija. 

Tas padara mājaslapas saturu apmeklētājam grūti saprotamu.  

 

Nemainot informācijas pasniegšanas veidu tīmekļa vietnēs, valsts pārvaldes iestāžu 

mājaslapās publicētā informācija ir grūti uztverama, prasa laiku iedziļināties, kā arī nozares 

vai iestādes struktūrā neorientējoties, informācija ir grūti atrodama. Tādējādi gala lietotāji 

neiegūst meklēto informāciju. Tā vietā rodas priekšstats, ka valsts pārvaldes darbība ir 

necaurskatāma.  

 

Uz to norāda arī pētījuma laikā veiktās mājaslapu lietotāju aptaujas rezultāti. Proti, kā jau 

iepriekš minēts, tikai 15 no 115 valsts iestāžu mājaslapām iedzīvotāju aptaujā atzītas kā 

kopumā labas. Viszemākais vērtējums bieži saņemts par tīmekļa vietnes funkcionalitāti un 

struktūru, tādējādi norādot uz mājaslapu sarežģītību un nepārskatāmību no tās lietotāja 

viedokļa. Lietotāji un eksperti aptaujās vairākkārt norādījuši uz grūtībām atrast meklēto 

informāciju, kā arī tās sarežģītību (grūti uztverami teksti, sarežģītā valodā, pārāk gari). 

 

Lai informācija iestādes mājaslapā būtu viegli uztverama, saprotama, pieejama un ērti 

lietojama tās apmeklētājiem, tā jāveido īpaši tīmekļa vietnēm un ņemot vērā lietotāju uztveres 

īpatnības. Svarīgi atcerēties, ka cilvēki internetā lasa par 25 %2 lēnāk nekā tekstu uz papīra. 

Lielākoties cilvēki (79 %3) nevis lasa tīmekļa vietnēs, bet gan skenē to tekstu, meklējot 

                                                           
2
 http://www.nngroup.com/articles/be-succinct-writing-for-the-web/  

3
 http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/  

http://www.nngroup.com/articles/be-succinct-writing-for-the-web/
http://www.nngroup.com/articles/how-users-read-on-the-web/
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attiecīgus atslēgas vārdus, kas interesē lietotāju. Piemēram, lielu uzmanību cilvēki pievērš 

ziņu virsrakstiem. Ja tie ieinteresē, tad tiek izlasīta vismaz vēl pirmā rindkopa teksta.   

 

Cilvēki tīmeklī lielāku 

uzmanību nekā tekstam pievērš 

vizuālajai informācijai4. 

Savukārt, apskatot valsts 

pārvaldes iestāžu mājaslapas, 

secināms, ka dominē tekstuāla 

informācija.  

 

Attēlā iespējams aplūkot acu 

kustību tīmekļa vietnē – kam 

cilvēks pievērš uzmanību5.  

 

Viena no problēmām no 

tīmekļa vietņu lietojamības 

viedokļa ir saišu nepareiza 

noformēšana valsts iestāžu mājaslapās. Jau iepriekš minētajā pētījumā ekspertu aptaujā 

noskaidrots, ka saišu vizuālais noformējums ļoti ietekmē mājaslapas efektivitāti – saites, 

kuras grūti atšķirt no pamatteksta, var būt iemesls, kādēļ cilvēks neatrod informāciju vai 

nevar izpildīt savu uzdevumu. Slikti pamanāmas saites neļauj piekļūt saturam, kas lapā ir 

publicēts, bet nav aizsniedzams.  

 

30 (26 %) apskatītajās mājaslapās ir neapmierinošs saišu noformējums. Dažās lapās saites 

vizuāli netiek vispār izceltas no pamatteksta – tās var nejauši atrast, lasot tekstu un 

pārvietojot kursoru līdz tā izmaiņām. Vēl dažās mājaslapās saites tiek tikai pasvītrotas, radot 

sajukumu ar pamatteksta pasvītrojumu. Mēģinājumi atrast saites ir nevajadzīga lietotāju laika 

tērēšana. 

 

Tāpat arī nepārdomāta un uz klienta vajadzībām neorientēta mājaslapas struktūra un 

funkcionalitāte, kā arī dizains apgrūtina mājaslapas lietojamību. Ar ekspertu secinājumiem 

attiecībā uz valsts pārvaldes mājaslapām var iepazīties attiecīgajā šās Koncepcijas sadaļā.  

 

1.2.5. Valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu esošo izmaksu analīze  

 

Tīmekļa vietņu izvērtējuma ietvaros veikta valsts tiešās pārvaldes un centrālo valsts iestāžu 

mājaslapu izstrādes, uzturēšanas un modernizācijas izmaksu analīze no 2009.gada līdz 

2014.gadam. Aptaujā tika aicinātas piedalīties 115 iestādes, no kurām atbildes sniedza 76. 

 

Apkopotā informācija par tīmekļa vietņu izmaksām ir nepilnīga: 

- Apkopotā informācija parāda aptuvenu darbinieku patērētā laika un izmaksu apjomu, 

jo valsts tiešās pārvaldes un centrālās iestādes neveic detalizētu darba laika un 

izmaksu uzskaiti, kas ļautu viennozīmīgi novērtēt izmaksu apjomu, kas attiecināms 

tieši uz mājaslapām; 

- Amata vietu samazināšanas rezultātā pēc 2008.gada vairākās iestādēs ir izveidojusies 

situācija, kad mājaslapas uzturēšanas pienākumus veic vairāki darbinieki, piemēram, 

                                                           
4
 http://www.digicast.com.au/blog/bid/85595/Why-Using-Visuals-in-your-Communication-is-so-Important  

5
 http://uxmag.com/articles/eye-tracking-the-best-way-to-test-rich-app-usability  

http://www.digicast.com.au/blog/bid/85595/Why-Using-Visuals-in-your-Communication-is-so-Important
http://uxmag.com/articles/eye-tracking-the-best-way-to-test-rich-app-usability
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direktors, direktora vietnieks, administratīvo projektu koordinators. Šāda situācija 

kavē precīzu pienākumu izpildei veltītā laika noteikšanu; 

- Atsevišķām iestādēm darbības specifikas dēļ informācijas sagatavošanu ievietošanai 

mājaslapā veic liels darbinieku skaits. Laika uzskaites trūkuma dēļ ne vienmēr ir 

iespējams noteikt informācijas sagatavošanai patērēto stundu skaitu. 

 

Par 52 iestādēm, no kurām netika saņemtas mājaslapu izstrādes un uzturēšanas izmaksas, 

eksperti veica pieņēmumus saskaņā ar šādu iestāžu sadalījumu: 

- lielo iestāžu mājaslapas – piemēram, ministriju un tām līdzvērtīgu iestāžu mājaslapas; 

- nozarei specifiskas mājaslapas – iestādes (tostarp tās, kas sniedz tiešos pakalpojumus 

iedzīvotājiem), kuru darbības specifikas dēļ ir nepieciešams liels skaits darbinieku 

mājaslapas uzturēšanai; 

- pārējo iestāžu mājaslapas – visu pārējo iestāžu mājaslapas. 

 

Kopējās mājaslapu izstrādes un uzturēšanas izmaksas sastāv no šādām pozīcijām: 

1) mājaslapas izstrādes izmaksas; 

2) iestāžu iekšējās mājaslapu uzturēšanas izmaksas – informācijas sagatavošana, 

informācijas publicēšana, tehniskā administrēšana un modernizācija; 

3) ārpakalpojumu izmaksas. 

 

 

 

1.2.5.1. Mājaslapu izstrādes izmaksas 

 

Līdz 2012.gada augusta sākumam mājaslapu jaunāko versiju izstrādes faktiskās izmaksas 

veidoja LVL 401,077, bet plānotās izmaksas jaunu mājaslapu izstrādei tuvākajos gados 

veidoja LVL 258,376. No visām mājaslapas faktiskajām izstrādes izmaksām 70 % veidoja 

ārpakalpojuma izmaksas, kas ir LVL 283,767. 

 

Pētījuma laikā veiktais izvērtējums liecina, ka arī nākotnē iestādes mājaslapu izstrādē plāno 

izmantot ārpakalpojumu sniedzējus (77 %). Visbiežāk izmantotie ārpakalpojumu sniedzēji ir 

SIA Mediaparks, Valsts informācijas tīkla aģentūra (šobrīd Latvijas Valsts radio un televīzijas 

centrs), SIA DPA un SIA ABC Sofware (izstrādāja sešas Aizsardzības ministrijas 

mājaslapas). 

 



27 

 

MKkonc_16122013.2093.doc 

 

 

No iekšējiem iestādes resursiem visbiežāk mājaslapas izstrādi veic mājaslapu redaktori 

(kopumā faktiski nostrādātas 15,306 stundas), kā arī nozares speciālisti (kopumā faktiski 

nostrādātas 9,277 stundas) un sabiedrisko attiecību speciālisti (kopumā faktiski nostrādātas 

8,810 stundas). 

 

1.2.5.2. Mājaslapu uzturēšanas izmaksas 

 

Faktiskās mājaslapu uzturēšanas izmaksas no 2009.gada līdz 2011.gada beigām veidoja LVL 

2,337,424. Viszemākās uzturēšanas izmaksas bija 2009.gadā (LVL 742,912), kas varētu būt 

skaidrojams ar izmaksu samazināšanu valsts pārvaldē ekonomikas lejupslīdes laikā, kā arī ar 

to, ka iestāžu darbinieki neveica precīzu laika patēriņa uzskaiti un dati ir neprecīzi. Plānotās 

mājaslapu uzturēšanas izmaksas no 2012.–2014.gadam kopumā veido LVL 2,562,483. 

Visaugstākās uzturēšanas izmaksas tika plānotas 2012.gadā (LVL 869,176), kas varētu būt 

skaidrojams ar to, ka 2012.gadā iestāžu darbinieki precīzāk varēja atskaitīties par patērēto 

laiku un ārpakalpojuma izmaksām. 

 

 

 

Patērēto stundu skaitam mājaslapu uzturēšanai ir tendence pieaugt līdz 2014.gadam, 

sasniedzot 174,889 darba stundas. Pieauguma tendence vērojama visās mājaslapu uzturēšanas 

izmaksu pozīcijās – informācijas sagatavošana, informācijas publicēšana, tehniskā 

administrēšana un modernizācija. Bet saskaņā ar iestāžu sniegtajiem datiem informācijas 

publicēšanas un mājaslapas modernizācijas izmaksu pozīcijas nākotnē samazināsies, ko 

pētnieki skaidro ar to, ka valsts iestādēs veic īstermiņa plānošanu gada griezumā.  
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No iekšējiem iestāžu resursiem vislielākā kapacitāte nepieciešama informācijas 

sagatavošanai – 2012.gadā tie ir 62 % no kopējām iestādes iekšējām izmaksām. Informācijas 

sagatavošanas izmaksās iekļauts arī nozarei specifiskas informācijas sagatavošanai 

nepieciešamais laiks.  

 

Ārpakalpojumi visvairāk tiek izmantoti šādās mājaslapu uzturēšanas pozīcijās: 

- tehniskā administrēšana – 41 % no tehniskās administrēšanas izmaksām 2012.gadā; 

- mājaslapu modernizācija – 67 % no mājaslapu modernizācijas izmaksām 2012.gadā. 

 

Pētījuma autori pieņem, ka iestāžu iekšējās izmaksas ir par 25 % augstākas, jo laika uzskaites 

trūkuma dēļ iestādes nevar pilnvērtīgi uzskaitīt visu informācijas sagatavošanai nepieciešamo 

laiku, kā arī pētījuma laikā vērojama tendence pienākuma veikšanai nepieciešamo laiku 

attiecināt pēc iespējami pesimistiskākā scenārija. 

 

1.2.6. Mājaslapu atbilstība Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 

„Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 

 

Ministru kabineta noteikumos Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 

noteiktās prasības institūcijas izprot un pilda dažādi.  

 

Pētījumā tika konstatēts, ka ir vairākas prasības, kas būtu jāievēro, bet kuras institūciju 

mājaslapās nav atrodamas – piemēram, sadaļa „Sabiedrības līdzdalība” (66 gadījumos nebija 

iespējams definēt atbilstību). Tāpat sadaļas „Nozares politika” un „Starptautiskā sadarbība” ir 

tās prasības, kuru izpildi bieži vien nevar skaidri identificēt (pēc pētījuma autoru veiktās 

analīzes aptuveni 53 gadījumos nav precīzi nosakāms, vai šī prasība ir/nav ievērota). Kopumā 

anketās norādītie rezultāti ir pētījuma autoru vērtējums par to, cik viegli/sarežģīti šo 

informāciju ir atrast (atbildi “Nē” pētnieki norādīja arī gadījumos, ja prasības izpildes 

identificēšanai bija jāvelta ilgs laiks, kas liecina, ka informācija nav viegli un ērti atrodama). 

 

Kopumā no 115 mājaslapām tikai 14 % jeb 16 iestādes ievēro visas MK noteikumos Nr.171 

iekļautās prasības. Pārējās iestādes MK noteikumu Nr.171 prasības ievēro daļēji, taču nav 

tādas iestādes, kas minēto noteikumu prasības neievērotu vispār. 
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Minētais liecina par vairākiem aspektiem – iestādēm trūkst vienotas izpratnes par noteikumu 

prasību izpildi, trūkst finansējuma nepieciešamo izmaiņu veikšanai mājaslapas struktūrā un 

funkcionalitātē, kā arī, iespējams, būtu jāpārskata MK noteikumos definētās prasības, 

izvērtējot, cik katra no tām ir būtiska un gala lietotājiem nozīmīga (nepieciešama).  

 

Nepieciešamību pārskatīt MK noteikumus Nr.171 apliecina arī Pētījumā iegūtie dati – tikai 16 

no 115 valsts pārvaldes iestādēm savās mājaslapās pilnībā ievēro minēto noteikumu prasības. 

Arī Pētījuma gaitā rīkotās fokusgrupas diskusijas dalībnieki atzina daļu no obligāti 

ievietojamās informācija par lieku esam.  

 

Ņemot vērā faktu, ka 2012.gadā 77 % no visām mājaslapas uzturēšanas izmaksām veidoja 

tieši informācijas sagatavošanas un uzturēšanas izmaksas, nepieciešams kritiski izvērtēt un 

optimizēt mājaslapās ievietojamās informācijas saturu un apjomu pēc šāda principa: 

- obligātais saturs – MK noteikumi Nr.171 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā”;  

- individuālais saturs – iestāžu sagatavotā informācija atkarībā no tās mērķiem un 

uzdevumiem. 

 

Nepieciešamās informācijas saturu un apjomu definē, izvērtējot statistiku, lietotāju vajadzības 

un nodrošinot atgriezenisko saiti. 
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2. Ārvalstu pieredze 

 

Anglija 

 

2012.gadā ieviesa pilnībā centralizētu modeli, kas paredz, ka visi valsts e-pakalpojumi un 

informācija būs pieejama vienkopus portālā www.gov.uk (šobrīd notiek pakāpeniska iestāžu 

mājaslapu pāreja uz vienoto portālu). Izpētīts, ka līdz tam valsts pārvalde publicējusi 

miljoniem lapu vairākos simtos tīmekļa vietņu, tērējot ievērojamus resursus to uzturēšanai. 

 

Briti portālu veidojuši pēc meklēšanas principa (līdzīgi kā google), pētījuši lietotāju 

paradumus un tas ļāvis saīsināt lietotājiem nepieciešamās informācijas atrašanas ilgumu. 

Portāla lietotāju skaits īsā laikā palielinājies divas reizes un stabili noturējies līdz šim brīdim, 

kas daļēji pierāda, ka Lielbritānijas iedzīvotāji novērtējuši valsts pārvaldes informācijas 

pieejamību. 

 

Vienkopus publicējot visu valsts pārvaldes informāciju, lietotājiem tiek atvieglota tiem 

vajadzīgās informācijas atrašana, kā arī par 50 % samazināts mājaslapu uzturēšanai 

nepieciešamais finansējums. 

 

Islande 

 

Islandes valdība ir izveidojusi vienotu platformu Ministru kabinetam un ministriju 

mājaslapām www.government.is. Visas ministrijas ir izvietotas uz vienas tehniskās 

platformas, to adreses mainās, bet vizuālais dizains ir ļoti līdzīgs, tas papildus rada problēmu 

ātri atšķirt ministriju vienu no otras, bet to nosaukums ir izvietots lapas augšdaļā. Ministriju 

mājaslapās izvietotās informācijas apjoms nav liels. 

 

Norvēģija 

 

Centralizācija ir realizēta ministriju līmenī www.government.no – kopš 2001.gada ministriju 

mājaslapām ir vienota platforma, to dizains ir vienāds, ar nelielām izmaiņām katras lapas 

ietvaros. Galvenajā lapā izvietotais tēmu saraksts ļauj ērti atrast vajadzīgo informāciju 

http://www.regjeringen.no/en/Topics_az.html?id=223486.  

 

Portāla tehnisko uzturēšanu un attīstību nodrošina vairāk nekā 10 cilvēki, savukārt satura 

pārvaldība ir ministriju komunikācijas speciālistu kompetencē. Tehniskie uzlabojumi portālā 

tiek īstenoti, saskaņojot tos ar vadības grupu (ministriju pārstāvjiem, ekspertiem) un veidojot 

kopējo atbildību par portāla attīstību un komunikāciju. 

 

Šobrīd notiek IT procesu centralizācija, kas savukārt ietekmēs arī valsts mājaslapas, kuras ir 

paredzēts vēl vairāk centralizēt. 

 

Lai vienotos par portāla attīstību, pastāvīgi strādā darba grupa, kurā ietilpst Premjerministra 

biroja cilvēki, Administratīvo pakalpojumu aģentūras pārstāvji, kā arī trīs ministriju pārstāvji. 

Visi tehnisko izmaiņu pieprasījumi notiek ar šīs darba grupas starpniecību. Katru mēnesi 

notiek arī portāla satura administratoru tikšanās. 

 

http://www.gov.uk/
http://www.government.is/
http://www.government.no/
http://www.regjeringen.no/en/Topics_az.html?id=223486
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Nīderlande 

 

Vienots vizuālais dizains un identitāte Nīderlandē tika ieviesta 2008.gadā – tā nosaka visu 

valsts pārvaldes vizuālā noformējuma pielietojumu: dokumenti, mājaslapas, formastērpi, auto, 

reklāmdruka u.c. Lai nodrošinātu šo dizaina vadlīniju ieviešanu, izveidota liela resursu 

krātuve, kurā ir norādes par vizuālās komunikācijas veidošanu digitālā vidē. Tiek piedāvātas 

gatavas html veidnes, kuras var izmantot, lai īstenotu noteiktās vadlīnijas, izpildītu prasības 

mājaslapas dizaina noformējumam. 

 

Valdībai un ministrijām ir izveidota vienota platforma un dizains. Ministriju mājaslapas ir 

vienādi noformētas, katrā lapā izvietotā informācija ir salīdzinoši neliela. Mājaslapu 

novērtējumam ir izveidots saraksts ar vadlīnijām, kas ļauj izvērtēt lapu atbilstību izvirzītajiem 

standartiem un labajai praksei http://www.webrichtlijnen.nl/english/guidelines.  

 

Vadlīnijās ir uzsvērtas galvenās lietas, kam tās ir paredzētas: izveidot standartiem atbilstošu, 

kvalitatīvu mājaslapu, nodrošināt pieejamību cilvēkiem un meklētājprogrammām, lapas 

apmeklētājiem nodrošināt ērtu lapas izmantošanu. Lapu atbilstību kritērijiem var ātri novērtēt 

ar automātisko testēšanas rīku http://versie1.webrichtlijnen.nl/english/test/.  

 

Apvienojot 13 ministrijas, ir izdevies ietaupīt resursus vienota risinājuma izveidei. 

 

 

http://www.webrichtlijnen.nl/english/guidelines
http://versie1.webrichtlijnen.nl/english/test/
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3. Rīcības virzieni problēmas risinājumam 

 

Lai risinātu konstatētās problēmas un nodrošinātu izvirzītā mērķa un apakšmērķa sasniegšanu, 

tiek piedāvāti trīs rīcības virzieni, kuri balstīti uz Pētījumā apkopotajiem rezultātiem, ekspertu 

vērtējumiem un ārvalstu pieredzi. 

 

1.rīcības virziens  

 

Valsts tiešās pārvaldes iestādes pārvalda un organizē savas tīmekļa vietnes pilnīgi patstāvīgi, 

tas nozīmē, izstrādā mājaslapu tehnisko specifikāciju, plāno tās funkcionalitāti un dizainu, 

veic mājaslapas ieviešanu utt.: 

- katrai iestādei ir individuāla satura vadības sistēma; 

- nav kopīgu vadlīniju mājaslapu izveidē, funkcionalitātē un satura vadībā; 

- katra iestāde veic mājaslapu izmitināšanu pēc saviem ieskatiem; 

- satura ievadi katra institūcija veic atsevišķi; 

- satura sagatavošanu veic katra institūcija atsevišķi. 

 

2.rīcības virziens  

 

Valsts tiešās pārvaldes iestādes tīmekļa vietņu pārvalde un organizēšana notiek centralizēti 

ministrijas/nozares līmenī: 

- katram resoram ir vienota, resora līmenī centralizēta satura vadības sistēma; 

- katram resoram ir vienotas vadlīnijas mājaslapu izveidē, funkcionalitātē un satura 

vadībā; 

- katrs resors veic centralizētu mājaslapu izmitināšanu; 

- katrs resors veic centralizētu satura ievadi; 

- satura sagatavošanu veic katra institūcija atsevišķi. 

 

3.rīcības virziens  

 

Visu tīmekļa vietņu pārvalde notiek centralizēti valsts līmenī: 

- valstī ir vienota, centralizēta satura vadības sistēma, bet mājaslapu pāreja uz vienotu 

satura vadības sistēmu notiek pakāpeniski; 

- valstī ir vienotas vadlīnijas mājaslapu izveidē, funkcionalitātē un satura vadībā; 

- valstī veic centralizētu mājaslapu izmitināšanu; 

- satura ievadi katra institūcija veic atsevišķi; 

- satura sagatavošanu veic katra institūcija atsevišķi. 

 

Īstenojot jebkuru rīcības virzienu, informāciju sagatavo katra institūcija atsevišķi, turklāt 

pirmajā un trešajā variantā arī ievada informāciju katra institūcija atsevišķi. 

 

3.1. Triju rīcības virzienu izvērtējums 

 

Katra alternatīva izvērtēta, ņemot vērā 9 faktorus un novērtējot katru faktoru vērtējumā no 1 

līdz 5. Skaidrojums no pētnieku puses par izvēlēto skalu: 

- 1 (ļoti negatīvi) – rada būtisku negatīvu ietekmi, nav paredzami nekādi ieguvumi ne 

ilgtermiņā, ne īstermiņā; 

- 2 (negatīvi) – rada negatīvu ietekmi, nav paredzami ieguvumi ilgtermiņā un īstermiņā 

vai tie ir ļoti nelielā apjomā; 

- 3 (viduvēji) – rada neitrālu ietekmi (vienlīdz daudz ir gan ieguvumu, gan zaudējumu); 
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- 4 (labi) – rada pozitīvu ietekmi, paredzami ieguvumi gan ilgtermiņā, gan īstermiņā; 

- 5 (ļoti labi) – rada būtisku pozitīvu ietekmi, paredzami būtiski ieguvumi gan 

ilgtermiņā, gan īstermiņā. 

 

Nr. 

p.k. 
Faktors 

1.rīcības virziens –  

valsts iestādes 

pārvalda un organizē 

savas tīmekļa vietnes 

pilnīgi patstāvīgi 

2.rīcības virziens –  

valsts iestāžu 

tīmekļa vietņu 

pārvalde un 

organizēšana notiek 

centralizēti 

ministrijas/nozares 

līmenī 

3.rīcības virziens –  

visu tīmekļa vietņu 

pārvalde notiek 

centralizēti valsts 

līmenī 

     

1. Organizatoriskā 

pārvaldība 

   

 Vērtējums 1 3 5 

1.1. Plānošanas un 

lēmumu 

pieņemšanas 

procesa 

efektivitāte. 

 

Ietver gan budžeta 

plānošanas procesu 

(t.i., kad un kā 

investējam 

mājaslapas 

attīstībā), gan 

risinājumu 

plānošanu (t.i., kad 

un kā attīstām jaunu 

funkcionalitāti, 

sekojam līdzi 

tehnoloģiskām 

izmaiņām utt.). 

Plānošana notiek 

nekoordinēti, atkarībā 

no institūcijas 

kapacitātes, zināšanām. 

Institūcijas, kurām ir 

augstāks zināšanu 

līmenis, attīsta savas 

mājaslapas labāk, bet 

kurām nav (īpaši 

nelielām institūcijām), 

mājaslapu attīstība ir 

kritiska. Plānošana ir 

neefektīva, jo katra 

institūcija velta tam savu 

laiku un nav vienota, 

stratēģiska redzējuma. 

Tāpat ir nevienlīdzīgs 

finansējums mājaslapu 

attīstībai un uzturēšanai. 

Plānošana notiek katrā 

resorā atsevišķi (t.i., 

plāno 14 resori 

atsevišķi), kas vērtējams 

pozitīvi, ja salīdzina ar 

esošo situāciju. Tomēr 

negatīvi vērtējams tas, 

ka valstī tiks tērēti 

resursi 11 reizes vairāk, 

nekā tad, ja plānošanu 

veiktu centralizēti. 

Vienlaikus negatīvi 

vērtējama paredzamā 

situācija, ka būs resori, 

kas attīstīs un pielāgos 

funkcionalitāti daudz 

straujāk par citiem 

resoriem un nebūs 

vienota stratēģiska 

redzējuma par to, kas un 

kā jāattīsta. 

Plānošana notiek valstī 

centralizēti (ir viena 

atbildīgā institūcija, kas 

par to atbild). 

Centralizēti tiek 

izvērtēts un analizēts, 

ko, kad un kā 

mājaslapās attīsta. 

Būtisks ir arī finansiālais 

ieguvums, jo tiek 

izslēgta iespēja, ka 

mājaslapa tiek izstrādāta 

no jauna vai tajā tiek 

investēts uz subjektīvu 

lēmumu bāzes. 

 Vērtējums 1 3 5 

1.2. Kvalitātes kontrole 

un uzraudzība. 

 

Ietver gan kontroli 

/uzraudzību, vai 

institūcijas ievēro 

obligāto normu 

izpildi, ko nosaka 

MK noteikumi 

Nr.171, un vai 

institūcijas 

mājaslapa ir 

kopumā kvalitatīva 

(piemēram, strādā 

meklētājs, tiek 

ievērotas kvalitātes 

prasības attiecībā 

uz dizainu, saturu 

utt.) 

Kvalitātes prasības nav 

definētas, un vienīgais, 

kas tiek uzraudzīts, ir 

mājaslapu atbilstība MK 

noteikumiem Nr.171, 

kuri ir nepilnīgi, jo 

nosaka tikai obligātās 

prasības, bet nenosaka 

nekādus kvalitātes 

rādītājus. Katra 

institūcija tos izprot 

dažādi. 

Kvalitātes prasības 

definē katrs resors 

atsevišķi, arī kontroli un 

uzraudzību organizē 

katrs resors atsevišķi, 

kas vērtējams pozitīvi, ja 

salīdzina ar esošo 

situāciju, jo vismaz tiek 

definētas kvalitātes 

prasības. Tomēr netiek 

ievērota vienota pieeja 

un stratēģisks redzējums 

– kas tad ir/nav 

kvalitatīvi un līdz ar to 

arī mājaslapu kvalitāte 

dažādos resoros būtu 

atšķirīga. 

Valstī centralizēti 

(vienoti) tiek definētas 

kvalitātes prasības, 

norādot obligāto daļu un 

vēlamo daļu (kuru katra 

institūcija pēc 

individuālas pieejas var 

piemērot). Par kvalitātes 

kontroli un uzraudzību ir 

atbildīga viena 

institūcija, kas veicina 

vienotas pieejas un 

metožu ievērošanu, kā 

arī veicina resursu 

ietaupījumu, jo katra 

institūcija vai resors 

neizstrādā savu pieeju, 

bet izmanto esošās 

zināšanas un labo praksi. 

Vienlaikus rezultāti ir 

salīdzināmi, un uz tā 



34 

 

MKkonc_16122013.2093.doc 

bāzes ir efektīvāks 

lēmumu pieņemšanas 

process par attīstības 

jautājumiem. 

2. Risinājumu vadība 

 

   

 Vērtējums 1 2 4 

2.1. Satura vadības 

sistēmu pārvaldība 

Kopumā dati liecina, ka 

valsts tiešajā pārvaldē ir 

ap 50–60 dažādas satura 

vadības sistēmas, kas 

nozīmē, ka valsts 

vienādu moduļu izstrādi 

(piemēram, kontakti, 

iepirkumi utt.) ir 

pasūtījusi vismaz 50 

reizes. Tas ir 

neekonomiski, jo tiek 

maksāts par vienādu 

darbu vairākas reizes, kā 

arī institūcijas, kurām ir 

mazākas zināšanas 

mājaslapu izstrādē, bieži 

vien nav kompetentas 

kvalitatīvu prasību 

definēšanā 

izstrādātājam. Tāpat 

būtisks trūkums ir 

zināšanu pārneses 

trūkums, jo katra 

institūcija mācās no 

savām kļūdām un risina 

problēmas pēc savas 

izpratnes. 

Tiek izstrādātas 

14 dažādas satura 

vadības sistēmas, kas, 

salīdzinot ar esošo 

situāciju, būtu vērtējams 

pozitīvi (gan no resursu 

ietaupījuma, gan no 

pārvaldības puses), 

tomēr neizvairītos no 

vienādas 

funkcionalitātes 

izstrādes vairākkārtīgi, 

kā arī netiktu ņemtas 

vērā tādu mājaslapu 

prasības, kuras ir 

vērtējamas kā sarežģītas, 

jo ir integrētas ar 

apjomīgām 

sistēmām/reģistriem. 

Tiek izstrādāta vienota 

satura vadības sistēma, 

kura tiek veidota uz 

„paku” veidošanas 

principa: 

(a) ir pamatpaka, kurā ir 

satura vadības sistēma 

un vienoti izstrādāti 

pamata moduļi 

(kontakti, jaunumu 

sadaļa, iepirkumi, 

budžets, meklētājs utt.). 

Šie pamatmoduļi ir 

tie, kurus izmanto visas 

vai gandrīz visas valsts 

tiešās pārvaldes iestādes; 

(b) ir papildu pakas, par 

kuru nepieciešamību 

pieņem valstī lēmumu 

centralizēti, pārskatot to 

nepieciešamību ar 

regularitāti reizi gadā. 

Piemēram, tiek 

konstatēts, ka kultūras 

un izglītības nozarē būtu 

vērtīgi veidot 

interaktīvas kartes.  

Attiecīgi tiek veidota 

papildu paka, ko  

izmanto nevis visas 

institūcijas, bet tās, 

kurām ir tāda 

nepieciešamība. 

Šādā veidā tiktu būtiski 

efektīvāk plānoti gan 

resursi, gan pārvaldība. 

Papildus efektīvi 

iespējams izmantot 

moduļus, ja 

nepieciešama tematiska 

mājaslapas izveide 

(piemēram, par 

Norvēģijas un EEZ 

finanšu instrumentiem). 

Attiecīgi valstij nebūtu 

jāpasūta jauna 

mājaslapas izveide, kad 

rodas nepieciešamība, 

bet būtu bāze, uz kuras 

ātri un elastīgi to būtu 

iespējams izveidot bez 

papildu resursu 

piesaistes. 
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2.2. Mājaslapas 

izmitināšana 

   

 Vērtējums 2 4 5 

  Katra institūcija 

mājaslapu izmitina pēc 

saviem ieskatiem (vai nu 

savā institūcijā vai 

izmantojot 

ārpakalpojumu), nav 

vienota servisa līmeņa, 

drošības, rezerves kopiju 

veidošanas pieejas utt. 

Institūcijām, kurām ir 

tehnoloģiskā bāze, tas 

problēmas nerada, 

savukārt institūcijām, 

kurām tehnoloģiskā bāze  

ir nepietiekama, tas rada 

sarežģījumus. 

Katrs resors plāno un 

ārpakalpojumā iepērk 

savu resora mājaslapu 

izmitināšanu. No servisa 

līmeņa, drošības un 

citiem aspektiem tas 

būtu vērtējams pozitīvi, 

ja salīdzina ar esošo 

situāciju. Tomēr nav 

ekonomiska 

pamatojuma, kādēļ to 

nevarētu veikt 

centralizēti valstī 

kopumā, jo izmitināšanu 

neietekmē nozaru 

specifika. Līdz ar to 

paredzams, ka, 

centralizēti pasūtot 

mājaslapu izmitināšanu 

lielākā apjomā, valsts 

iegūtu lētāku 

izmitināšanas 

pakalpojumu. 

 

Centralizēti valstī tiek 

ārpakalpojumā 

iegādāta mājaslapu 

izmitināšana, nodrošinot 

vienotu servisa līmeni, 

drošības līmeni,  

rezerves kopiju 

veidošanas pieeju utt. 

3. Vadlīnijas jeb 

stratēģiskā 

pārvaldība 

   

3.1. Dizaina pārvaldība    

 Vērtējums 2 5 5 

  Nav prasību attiecībā uz 

dizaina izveidi, līdz ar to 

institūcijas katra 

piemēro savu pieeju un 

salīdzinoši lielam 

skaitam institūciju 

mājaslapas pēc pētījuma 

rezultātiem ir ar labai 

praksei neatbilstošu 
dizainu. 

Katrs resors izstrādā 

prasības dizaina 

pārvaldībai, kas sniegtu 

iespēju nozarei piemērot 

vienotu praksi attiecībā 

uz dizainu. 

Valstī kopumā tiktu 

noteikti pamatprincipi 

(vadlīnijas) attiecībā uz 

dizainu. Atsevišķas 

prasības tiek definētas 

kā obligātas (piemēram, 

teksta izmēra lieluma 

robežas), savukārt 

atsevišķas kā ieteicamas 

(labā prakse attiecībā uz 

krāsu kombinācijām, 

audio, video, foto 

materiāla ievietošanu 

utt.). 

 

3.2. Satura pārvaldība    

 Vērtējums 3 3 5 

 Ietver gan satura 

ievadi, gan satura 
sagatavošanu 

Saturu sagatavo un 

ievada katra institūcija 

atsevišķi. Kā trūkums ir 

minams, ka nav vienotu 

vadlīniju par to, kā 

jāveido saturs 

mājaslapās, līdz ar to ne 

vienmēr tas ir 

kvalitatīvs. 

Saturu sagatavo katra 

institūcija atsevišķi, 

savukārt satura ievadi 

veic resora līmenī. Šādā 

gadījumā kā trūkums 

minams tas, ka tiek 

sarežģīts process līdz 

satura publicēšanai, jo 

sagatavotājs to sūtītu 

publicētājam. Efektīvāk 

Saturu sagatavo un 

ievada katra institūcija 

atsevišķi. Papildus tiek 

izstrādātas vienotas 

vadlīnijas par to, kā 

jāveido saturs 

mājaslapās, līdz ar to tas 

ir kvalitatīvs un  

lietotājiem saprotams. 
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un bieži vien 

kvalitatīvāk būtu, ja to 

darītu pats satura 

sagatavotājs (piemēram, 

institūciju aptaujas 

rezultāti rāda, ka 

institūcijās ir prakse, ka 

komunikācijas 

speciālists gan sagatavo, 

gan publicē 

informāciju). 

4. Izmaksas 
 

   

 Vērtējums 2 3 5 

 Izmaksas Saglabājot esošo 

situāciju, provizoriskās 

pārvaldības modeļa 

izmaksas no 2014.- 

2016.gadam būtu LVL 

3,678,210. 

Centralizējot 

pārvaldības modeli 

ministriju /resoru līmenī, 

provizoriskās 

modeļa izmaksas no 

2014.-2016.gadam būtu 

LVL 3,889,216.. 

Centralizējot 

pārvaldības modeli 

valsts līmenī, 

provizoriskās modeļa 

izmaksas no 

2014.-2016.gadam būtu 

LVL 3,312,850. 

 Kopā 12 23 34 

 

 

Lai septiņu gadu periodā panāktu līdzekļu un resursu ietaupījumu, jāveic sākotnējās 

investīcijas, kas paredzētas 2. un 3.risinājumā. 

 

Pamatojoties uz triju rīcības virzienu analīzi, pētījuma autori iesaka īstenot 3.risinājumu – 

centralizētu tīmekļa vietņu pārvaldību valsts līmenī. 

 

Attiecībā uz izmaksām vēl pieminams šāds fakts, ko atklāj Pētījums – saskaņā ar mājaslapu 

uzturēšanas izmaksām 2009.–2014.gadam 77 % no visām mājaslapas uzturēšanas izmaksām 

2012.gadā veidoja informācijas sagatavošana un izvietošana mājaslapās. Lai arī šajā pozīcijā 

iegūtu izmaksu ietaupījumu, ieteicams izvērtēt mājaslapā publicējamās informācijas apjomu. 

 

Optimizēt nepieciešams ne tikai MK noteikumos Nr.171 norādīto informāciju, bet arī to 

informāciju, kura mājaslapās tiek publicēta pēc iestāžu iniciatīvas. 
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4. Risinājuma variantu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem 

 

Koncepcijā piedāvātais 2. un 3.rīcības virziens ir īstenojams, finansējot tos no Eiropas 

Savienības struktūrfondu līdzekļiem nākamajam programmēšanas periodam no 2-14. Līdz 

2020.gadam. Aktivitātes īstenošana ir paredzēta Informācijas sabiedrības attīstības 

pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam sadaļā 5.3.1.3. „Atbalsta procesu elektronizācija” 

(pamatnostādnes apstiprinātas ar 2013.gada 14.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 486).  

 

 

1.rīcības virziena ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem 

 

  
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2014 2015 2016 

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos, t.sk.: - - - 

Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos - - - 

Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos - - - 

Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.: 0 0 0 

Izmaiņas valsts budžeta izdevumos 0 0 0 

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos - - - 

Kopējā finansiālā ietekme: 0 0 0 

Finansiālā ietekme uz valsts budžetu 0 0 0 

Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu - - - 

Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu 

pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. 

Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi 

valsts un pašvaldību budžetam) 

Īstenojot 1.variantu, nav papildu 

ietekmes nedz uz valsts, nedz 

pašvaldību budžetiem. Atbilstoši 

mājaslapu dzīves ciklam un 

līdzšinējai pieredzei, valsts 

pārvaldes iestādes mājaslapu 

uzturēšanai un attīstībai ik gadu 

izlietos no Ls 1,1 līdz 

1,5 miljoniem. No tiem 

Ls 124 000–382 000 investīcijām 

(veidojot jaunas vai attīstot 

esošās) un Ls 758 000–803 000 

uzturēšanai (informācijas 

sagatavošana, publicēšana, satura 

vadības sistēmas uzturēšana, 

tehniskā administrēšana). 

Neveicot investīcijas 2. vai 

3.rīcības virziena īstenošanai, 

septiņu gadu periodā izmaksas 

mājaslapu uzturēšanai un 

attīstībai, saglabājot esošo 

situāciju, ir Ls 11 216 125 un 

nav iespējams veidot 

ietaupījumu. 
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Cita informācija - 

Izmaiņas budžeta izdevumos no N+4 līdz N+7 gadiem* - - - 

 

 

2.rīcības virziena ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem 

 

  
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2014 2015 2016 

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos, t.sk.: - - - 

Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos - - - 

Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos - - - 

Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.: 0 385 000 154 000 

Izmaiņas valsts budžeta izdevumos 0 385 000 154 000 

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos - - - 

Kopējā finansiālā ietekme: 0 - 385 000 - 154 000 

Finansiālā ietekme uz valsts budžetu 0 - 385 000 - 154 000 

Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu - - - 

Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu 

pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. 

Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi 

valsts un pašvaldību budžetam) 

Īstenojot 2.variantu, nepieciešams 

izstrādāt satura vadības sistēmu 

14 resoriem.  

Satura vadības sistēmas izstrādes 

izmaksas (kopā LVL 385,000) 

sastāv no šādām daļām: 

SVS izstrāde LVL 10,000. SVS 

izstrādes izmaksas paredzētas 

tikai 2015.gadā. Eksperti finanšu 

modeļa izstrādē par pamatu 

izmantoja atvērta koda satura 

vadības sistēmu Drupal. 

- Pamatpakas izstrāde 

LVL 10,000. Pamatpaka sastāv no 

10 moduļiem – Kontaktu forma, 

sadaļa Jaunumi, Publiskie 

iepirkumi, Valodu versijas, 

budžets, Mājaslapas karte, 

Meklētājs, E-iesniegums, 

Aptaujas un diskusijas, RSS. 

Pamatpakas izstrādes izmaksas 

paredzētas tikai 2015.gadā. 

- Papildu moduļu izstrāde 

LVL 7,500. Paredzēta 5 papildu 

moduļu izstrāde 2015. gadā un ik 

pēc 3 gadiem. 

 

Atbilstoši mājaslapu dzīves 

ciklam un līdzšinējai pieredzei 
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valsts pārvaldes iestādes 

mājaslapu uzturēšanai un 

attīstībai, īstenojot 2.variantu, 

izlietos no Ls 1,17 līdz 

1,3 miljoniem. No tiem Ls 

154 000–385 000 investīcijām un 

Ls 748 000–831 000 uzturēšanai 

(informācijas sagatavošana, 

publicēšana, satura vadības 

sistēmas uzturēšana, tehniskā 

administrēšana). Trīs gadu 

periodā, salīdzinot ar 1.rīcības 

virzienu, veidojas papildus 

izmaksas Ls 211 006 apmērā. 

Savukārt septiņu gadu periodā 

ietaupījums ir Ls 31 948. 

Cita informācija - 

Izmaiņas budžeta izdevumos no N+4 līdz N+7 gadiem* - - - 

 

 

3.rīcības virziena ietekme uz valsts un pašvaldību budžetiem 

 

  
Turpmākie trīs gadi (tūkst. latu) 

2014 2015 2016 

Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos, t.sk.: - - - 

Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos - - - 

Izmaiņas pašvaldību budžeta ieņēmumos - - - 

Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos, t.sk.: 0 20 000 8 000 

Izmaiņas valsts budžeta izdevumos 0 20 000 8 000 

Izmaiņas pašvaldību budžeta izdevumos - - - 

Kopējā finansiālā ietekme: 0 - 20 000 - 8 000 

Finansiālā ietekme uz valsts budžetu 0 - 20 000 - 8 000 

Finansiālā ietekme uz pašvaldību budžetu - - - 

Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja 

nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu 

pievieno politikas plānošanas dokumenta pielikumā. 

Ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem norāda atsevišķi 

valsts un pašvaldību budžetam) 

Īstenojot 3.variantu, nepieciešams 

izstrādāt satura vadības sistēmu 

vienu reizi.  

Satura vadības sistēmas izstrādes 

izmaksas sastāv no šādām daļām: 

- SVS izstrāde LVL 10,000. SVS 

izstrādes izmaksas paredzētas 

tikai 2015.gadā. Eksperti finanšu 

modeļa izstrādē par pamatu 

izmantoja atvērta koda satura 

vadības sistēmu Drupal. 

- Pamatpakas izstrāde 

LVL 10,000. Pamatpaka sastāv no 
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10 moduļiem – Kontaktu forma, 

sadaļa Jaunumi, Publiskie 

iepirkumi, Valodu versijas, 

budžets, Mājaslapas karte, 

Meklētājs, E-iesniegums, 

Aptaujas un diskusijas, RSS. 

Pamatpakas izstrādes izmaksas 

paredzētas tikai 2015.gadā. 

- Papildu moduļu izstrāde 

LVL 7,500. Paredzēta 5 papildu 

moduļu izstrāde 2015. gadā un ik 

pēc 3 gadiem. 

 

Mājaslapas uz vienotu satura 

vadības sistēmu tiek pārvietotas 

pa daļām triju gadu periodā, sākot 

no projekta ieviešanas brīža.  

 

Atbilstoši mājaslapu dzīves 

ciklam un līdzšinējai pieredzei 

valsts pārvaldes iestādes 

mājaslapu uzturēšanai un 

attīstībai, īstenojot 3.variantu, ik 

gadu izlietos no Ls 929 000 līdz 

1 miljonam. No tiem  

Ls 8 000–48 000 investīcijām un 

Ls 737 000–782 000 uzturēšanai 

(informācijas sagatavošana, 

publicēšana, satura vadības 

sistēmas uzturēšana, tehniskā 

administrēšana). Trīs gadu 

periodā, salīdzinot ar 1.rīcības 

virzienu, veidojas ietaupījums 

 Ls 365 360 apmērā. Savukārt 

septiņu gadu periodā 

ietaupījums ir Ls 2 037 729. 

Cita informācija - 

Izmaiņas budžeta izdevumos no N+4 līdz N+7 gadiem* - - - 
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5. Priekšlikumi turpmākās rīcības plānojumam 

 

Lai īstenotu Koncepcijā plānotos pasākumus, nepieciešams pieņemt lēmumu par vienu no 

rīcības virzieniem, kas minēti 3.sadaļā.  

 

Īstenojot 1.rīcības virzienu: 

1) Valsts pārvaldes iestādes līdz 2015.gadam veic lietotāju aptaujas un analizē 

mājaslapas apmeklētāju statistikas datus un, balstoties uz tiem, veic tīmekļa vietnes 

satura aktualizāciju un optimizāciju.  

2) Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 

2015.gada 1.jūlijam pārskata Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 

„Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” ietvertās prasības, izvērtējot to 

nepieciešamību un atbilstību mājaslapas lietotāju vajadzībām un aktuālajai situācijai. 

 

Īstenojot 2.rīcības virzienu: 

1) Nozaru ministrijas līdz 2015.gadam resora ietvaros izstrādā vienotas vadlīnijas 

mājaslapu izveidē, funkcionalitātē un satura vadībā.  

2) Valsts pārvaldes iestādes līdz 2015.gadam veic lietotāju aptaujas un analizē 

mājaslapas apmeklētāju statistikas datus un, balstoties uz tiem, veic tīmekļa vietnes 

satura aktualizāciju un optimizāciju.  

3) Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 

2015.gada 1.jūlijam pārskata Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 

„Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” ietvertās prasības, izvērtējot to 

nepieciešamību un atbilstību mājaslapas lietotāju vajadzībām un aktuālajai situācijai. 

4) Nozaru ministrijas līdz 2016.gada 1.jūlijam nodrošina vienotas un resora līmenī 

centralizētas mājaslapu satura vadības sistēmas izstrādi un resora līmenī centralizētu 

mājaslapu izmitināšanas iespēju. Savukārt pakāpenisku resora iestāžu pāreju uz 

centralizēto mājaslapu satura vadības sistēmu nodrošina līdz 2019.gada 1.jūlijam.  

5) Nozares ministrija līdz 2016.gadam nodrošina nepieciešamos resursus, tostarp 

nodarbinātos, turpmākas pastāvīgas centralizētas satura ievades nodrošināšanai resora 

mājaslapās.  

 

Īstenojot 3.rīcības virzienu:  

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2014.gada 1.oktobrim 

izstrādā valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) arhitektūru, šā darba 

ietvaros izstrādājot optimālo tehnisko risinājumu ieteicamā 3.rīcības varianta 

īstenošanai kontekstā ar citiem valsts IKT arhitektūras risinājumiem.  

2) Valsts kanceleja divu nedēļu laikā pēc koncepcijas un izvēlētā rīcības varianta 

apstiprināšanas Ministru kabinetā deleģē pārstāvjus Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija darba grupai, kas veiks valsts IKT arhitektūras izstrādi. 

3) Valsts kanceleja sadarbībā ar nozares ekspertiem un valsts pārvaldes iestāžu 

pārstāvjiem līdz 2015.gadam izstrādā vienotas vadlīnijas mājaslapu izveidē, 

funkcionalitātē un satura vadībā.  

4) Valsts kanceleja sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 

2015.gada 1.jūlijam pārskata 2007.gada 6.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.171 

„Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” ietvertās prasības, izvērtējot to 

nepieciešamību un atbilstību mājaslapas lietotāju vajadzībām un aktuālajai situācijai. 

5) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Valsts kanceleju, 

balstoties uz Valsts kancelejas izstrādātajām vadlīnijām un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija izstrādāto tehnisko risinājumu, līdz 2015.gada 1.jūlijam 
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nodefinē projektu 3.rīcības varianta īstenošanai, tai skaitā projekta pārvaldības modeli, 

projekta ieviešanas un uzturēšanas finansējumu, risinājuma izstrādes un ieviešanas 

soļus un termiņus, kā arī pārejas perioda uzdevumus un termiņus, nodrošinot 

pakāpenisku pāreju uz vienotu sistēmu visās valsts pārvaldes iestādēs ne vēlāk kā līdz 

2019. gada 31. decembrim. 

6) Projekta stratēģisko vadību īsteno caur Valdības komunikācijas koordinācijas padomi, 

nepieciešamības gadījumā piesaistot nozares ekspertus.  

 

 

 

 

 

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 

 

 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  

ministra pienākumu izpildītājs,  
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