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Saturs



3 fokusi
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Lietojamība

Piekļūstamība*

Atvērtie dati

Tiešās 
pārvaldes 
iestādes

Pašvaldības

Tiešās 
pārvaldes 
iestādes

Pašvaldības

+

Padotībā 
esošās 

iestādes

Tīmekļvietnes  
atbilstošas 
mūsdienu 

tehnoloģiskajām 
prasībām un 
informācijas 
patērēšanas 
paradumiem

Publiskā informācija tiek 
atkalizmantota, nodrošināta 

šim mērķim ērtajā 
mašīnlasāmajā formā

Valsts pārvaldes informācija 
piekļūstama personām ar redzes, 
uztveres un citiem traucējumiem

*Parlamenta un Padomes 2016. gada 26.oktobra Direktīva (ES) 2016/2102 par publiskā 
sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību
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Lietojamība



responsīvais dizains

nosakot publicēt informāciju iestādes tīmekļvietnēs,
jānosaka forma un struktūra

lejuplādējamas veidlapas + instrukcija aizpildīšanai

atsauksmju, sūdzību iesniegšanas forma

valsts iestāžu vienotais dizains

ja iebūvēts mašīntulks, tulkojamajai daļai atbilstošs
paziņojums
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Iestāde informāciju strukturē atbilstoši mērķauditoriju 
vajadzībām, saturiski, strukturāli un vizuāli viegli saprotamu 
lietotājam



iteratīva izstrāde un testēšana ar gala lietotājiem
(standarts LVS EN ISO 9241-210:2016 “Cilvēka un
sistēmas mijiedarbības ergonomika” 210. daļa
“Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana”).

tīmekļvietnes pieejamas 95% laika mēnesī (darbdienas)
un 90% laika mēnesī (brīvdienas un pēc 17.00-8.30)

paziņojums par tīmekļvietnes darbības pārtraukumu: 2
dienas plānotos gadījumos, neplānotos, ja tehniski
iespējams

tīmekļvietnes karte mašīnlasāmā formātā (pēc iespējas)

satura sadaļas, to saturs (bet ne izvietojums)
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Iestāde informāciju strukturē atbilstoši mērķauditoriju 
vajadzībām, saturiski, strukturāli un vizuāli viegli saprotamu 
lietotājam
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Atvērtie dati



Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas

informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, 

kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt 

ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām

Kas ir atvērtie dati?
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Mašīnlasāmā forma - tāda, kuru ir iespējams ērti 
apstrādāt ar datoru un kurā ir iespējams piekļūt 
darba atsevišķiem elementiem un modificēt tos.

Piemēram: Izveidojot tabulu CSV vai XLS(Ecxel)
formātā, tā atbilst mašīnlasāmības
nosacījumam, bet šāda pat tabula PDF 
formātā dotajam nosacījumam neatbilst.

Atvērts jeb mašīnlasāms formāts

9



Atvērto datu pielietojums

Informācijas 
atklātība

Žurnālisti

Pētnieki

Aktīvisti

Jauni produkti un 
pakalpojumi

Uzņēmēji

potenciālais 
Latvijas atvērto 

datu tirgus 
izmērs (direct
market size):

70 000 000 € 

Efektīvāka valsts 
pārvalde

Iestādes 

potenciālais 
līdzekļu 

ietaupījums: 

2 000 000 €
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 valsts informācijas sistēma: pārzinis ir VARAM, turētājs ir VRAA

 publicē visu atvērto datu metadatus un datus (datu kopas var būt
citās tīmekļvietnēs)

 datu saņemšana un piekļuve datiem (pārlūkprogramma, manuāla
lejuplāde un programmsaskarne)

pārzinis izstrādā datu publicēšanas vadlīnijas

 jāievēro portāla lietošanas noteikumi, kurus precizējot, pārzinis ne
vēlāk kā 3 mēnešus pirms izmaiņu ieviešanas, informē par tiem datu
publicētājus

nepersonificētas statistikas uzkrāšana

 iestādēm pienākums atjaunot datus atbilstoši pašu norādīto datu
atjaunošanas biežumu
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Atvērto datu portāls ir informācijas sistēma, kuras pārzinis ir 
VARAM un turētājs ir VRAA
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Šī gada 13.jūnijā 
notiks webinārs
pašvaldībām par 

atvērtajiem 
datiem

informācija sekos…
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Piekļūstamība

MK noteikumu 
Nr. 611. prasības
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Piekļūstamības prasības atbalstoši standarta EN 301549:2017 
«IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības 
Eiropas publiskajos iepirkumos» 9., 10. 11.nodaļai

Latvijas 
nacionālais 

standarts EN 
301549:2017 
“IKT produktu 

un pakalpojumu 
piekļūstamības 

prasības Eiropas 
publiskajos 
iepirkumos” 

Eiropas standarts 
EN 301 549 

V1.1.2 
“Accessibility 
requirements 

suitable for public 
procurement of 

ICT products and 
services in 
Europe”

Tīmekļa satura 
pieejamības 

vadlīnijas (WCAG) 
2.0

Standarts satur norādes uz 
konkrētiem WCAG 2.0 

punktiem 

A un AA līmenis

WCAG – Web Content Accessibility Guidelines (Tīmekļa satura pieejamības 
vadlīnijas)

Attiecas uz visām 
iestādei piederošajām 
tīmekļvietnēm un  
mobilajām lietotnēm
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institūcijas, biedrības un 
nodibinājumi, kas īsteno valsts 
pārvaldes funkcijas un uzdevumus

nodibinātas vai 
darbojas, lai 
apmierinātu sabiedrības 
vajadzības, kas nav 
komerciāla vai 
rūpnieciska rakstura

atrodas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai 

izšķirošā ietekmē, vai šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību 

juridiskās personas izšķirošā ietekmē:

Tiešās pārvaldes 
iestādes

Piekļūstamības prasību attiecināmība tvērums

Tvērums 
identisks 
Publisko 
iepirkumu 
likuma 
tvērumam

Pašvaldības

privāto tiesību juridiskām personas, 
kuras:

PADOTĪBĀ 

balsstiesību vairākums 
pārraudzības 
institūcijas vai 
izpildinstitūcijas locekļu 
ievēlēšanā 

darbību vairāk nekā par 50 
procentiem finansē publiska 
persona, tās institūcija vai cita šiem 
kritērijiem atbilstoša privāto tiesību 
juridiskā persona
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Piekļūstamības prasības iestādes var nepiemērot:

noteiktam saturam

Nacionālo plašsaziņas 
līdzekļu tiešraides 
audiovizuāliem 
darbiem

Tiešsaistes karšu un 
kartogrāfijas 
pakalpojumiem

Kultūras mantojuma 
kolekciju priekšmetu 
reprodukcijām

Nacionālie plašsaziņas 
līdzekļi, kas sniedz 
valsts apraides 
pakalpojumus

NVO, kas neregulāri 
sniedz pakalpojums 
šaurām sabiedrības 
grupām (ja nav 
iekļautas personas ar 
invaliditāti)

uzdevumu vai 
sniegto pakalpojumu 
nozīmīgums plašām 
sabiedrības grupām

finanšu un personāla 
resursi

mērķgrupu 
ieguvumu un 
iestādes izmaksu 
apmēra samērīgums

Kritēriji:

Līdz 30.06.2019 VARAM izveidos vadlīnijas 
piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes 
izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai

noteiktas iestādes izvērtējot slogu
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Atbilstības piekļūstamībai uzraudzība organizēta vairākos 
līmeņos 

Lietotājam iespēja 
vērstie pie tiesībsarga

Pašvērtējumus uzsāk 
veikt 2020. gadā

Auditu veikšanas periods 
2020.- 2021.gads

VARAM auditi izlases 
veidā

Iestāžu pašvērtējums
Līdz 31.12.2019 VARAM izveidos vadlīnijas

Gadījumos, ja iestāde 
nereaģē uz sūdzību un 
neveic uzlabojumus 
tīmekļvietnē
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Laika grafiks
Atbalsts
Jaunumi



Laika grafiks

30.06.
2019

23.09.
2019

01.01.
2020

23.09.
2020

31.12.
2020

23.06.
2021

31.12.
2022

Iestādes jāuzsāk 

iespējamā 

nesamērīgā sloga 

izvērtēšanu

saistībā ar 

piekļūstamības 

prasību 

nodrošināšanu

Piekļūstamības 

prasības:

no jauna 
izstrādājamām 
tīmekļvietnēm

no jauna 
veidojamiem 
ārtīkliem

arhivētam 
saturam

Iestādēm 

jāuzsāk 

pašvērtējuma 

veikšana par 

tīmekļvietnes 

atbilstību 

piekļūstamības 

prasībām

Piekļūstamības 
prasības:
visām 

tīmekļvietnēm
audiovizuāliem 

ierakstiem

Tīmekļvietnēm, 
kuras netiks 
veidotas TVP 
stājas spēkā 
nosacījumi par 
sadaļām, 
pielāgošanos 
ierīcei un 
vienotās 
identitātes 
prasībām 

Piekļūstamības 

prasības 

mobilajām 

lietotnēm

Tīmekļvietnē, 
kuras tiks 
veidotas TVP 
stājas spēkā 
nosacījumi par 
sadaļām, 
pielāgošanos 
ierīcei un 
vienotās 
identitātes 
prasībām 

Valsts un 
pašvaldību  
tīmekļvietņu 
vienotā  platforma

VARAM 
vadlīnijas

VARAM 
vadlīnijas
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Jaunās lietas

20.12.2018  standarts EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) tiek aizstāts ar 
jaunāku Eiropas standarta versiju “EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

11.11.2018. EK īstenošanas akts, ar ko izveido uzraudzības metodiku un 
kārtību, kādā dalībvalstis iesniedz ziņojumus

11.11.2018. EK īstenošanas akts, ar ko izveido piekļūstamības 
paziņojuma paraugu

Tulkošana LV, apstiprināšana nacionālajā standartā, MK 611. 
grozījumi (4.cet. 2019)

VARAM metodika par tīmekļvietņu izvērtēšanu atbilstoši 
piekļūstamības prasībām (31.12.2019)

MK 611. grozījumi (4.cet. 2019)

Darba grupas par domēnu un e-pastu lietošanas kārtību izveide, 
priekšlikuma izstrāde par domēnu un e-pastu lietošanas kārtību

Priekšlikumu sagatavošana (31.12.2019), ja nepieciešams, MK. 
611.grozījumi
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Atbalsts iestādēm

Valsts iestāžu darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā:

 Plaši materiāli, kurus sniegsim izmantošanai arī pašvaldībām

Valsts iestāžu darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā:

 vadlīnijas iestādēm pašvērtējuma veikšanai par tīmekļvietņu 
atbilstību piekļūstamības prasībām 

 vadlīnijas iestāžu pašvērtējuma veikšanai par iespējamo 
nesamērīgo slogu saistībā ar piekļūstamības prasību 
nodrošināšanu

Tehniskie risinājumi:

 Tīmekļvietņu vienotā platforma

 Hugo.lv (teksta tulkošana, runas pārveide tekstā)
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Piekļūstamība

Praktiskā nozīme



Kādas ir biežāk sastopamās problēmas?

Redze: pilnīgs redzes zudums, vājredzība, daltonisms

Dzirde: dzirdes zudums dažādās pakāpēs

Fiziskie ierobežojumi: nespēj pienācīgi kontrolēt datorpeli, 
lēni reakcijas laiki, ierobežotas spējas kustēties

Uztveres problēmas: grūti mācīties, trauksmes, atmiņas 
traucējumi

Lasītprasme: grūtības uztvert tekstu latviešu valodā, disleksija
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Piekļūstamības pamatprasības
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Uztveramības rekomendācijas

Saprotamības rekomendācijas 

Lietojamības prasības

Savietojamības prasības
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Uztveramība

Teksta veidā viss saturs, kas nav teksts (vizuālam
saturam),

Satura atspoguļošana vairākos veidos (teksts, foto,
video, grafiki utt),

Video saturam jābūt paskaidrojumam citā veidā (audio
pieejamība, tekstuāls saturs)

informācijai jābūt mašīnlasāmai, loģiskā secībā
atpazīstamai ar citiem tehniskiem līdzekļiem (tab
taustiņš, teksta lasītāji)

Saturs ir vieglāk redzams un dzirdams

Lietotāju saskarne un informācija tajā ir izveidota, lai būtu viegli 
uztverama dažādiem lietotajiem
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Saprotamība

Teksts ir izlasāms un saprotams

Mainot iestatījumus, nemainās saturs,

Funkcionalitāte ir paredzama un vienāda visā
tīmekļvietnē

iespēja atpazīt un labot ievades kļūdas

Lietotāju saskarnes  lietošanai ir jābūt saprotamai un viegli 
lietojamai



28

Lietojamība

Lietojot tikai tastatūru, jāspēj pārvietoties lo9ģiskā
secībā un nedrīkst izsaukt citas darbības (jauna log
atvēršanās, pārlekšana uz citu elementu)

Vienāda pieeja navigācijai visā tīmekļvietnē (paņēmiens
un secība)

 pietiekošs laiks, lai lietotu saturu (veidlapas)

Minimāla satura mirgošana

Lietotāju saskarnes lietošanai ir jābūt saprotamai un viegli 
lietojamai
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Savietojamība

Saturs ir savietojams ar esošajām un nākotnes
atbalstošajām tehnoloģijām

Lietotāju saskarnei un tās saturam ir jābūt savietojamai ar 
citām tehnoloģijā, tai skaitā ar palīgtehnoloģijām satura 
uztveršanai (programmatūra, ierīces)
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Skaidra struktūra, virsraksti skaidri atdala sadaļas
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Viegli atšķirt aktīvās saites
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Krāsu lietojums nodrošinot pietiekoši labu kontrastu, kas 
nemainās melnbaltā versijā
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Video saturs nodrošināts arī tekstuālā formā 
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Veidlapa: skaidri saprotams, kurā ailē tiek veikts ieraksts
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Veidlapa: saprotam, kas jālabo, kādā veidā un kurā vietā
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Veidlapa: jālieto izvēlnes, kurās iespējams orientēties sākot 
ar pirmā burta ierakstīšanu



Margarita Krišlauka

Margarita.Krislauka@varam.gov.lv

07.06.2019

mailto:Gatis.Ozols@varam.gov.lv

