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Kur esam šobrīd?
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ERROR 404 - Not Found!

The following error occurred:

The requested URL was not found on this server.

Please check the URL or contact the webmaster.

Powered by ISPConfig

http://www.ispconfig.org/


Ko vēlamies sasniegt?

• Viegli uztverams un viegli lietojams 
komunikācijas kanāls iedzīvotājiem. 
Arī cilvēkiem ar invaliditāti.

• Droši un uzticami risinājumi.

• Saprotama tīmekļvietņu pārvaldība valstī. 

• Resursu ekonomija. 

• Valsts budžeta līdzekļu ietaupījums. 
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Projekta ideja

• Izveidot vienotu platformu ar vienu 
satura pārvaldības sistēmu (SPS), kas 
tiks izmantota platformā izvietoto iestāžu 
tīmekļvietņu satura pārvaldībai. 

• SPS - kā «pakalpojums». Veidojot jaunas 
vietnes, objektīvo iespēju robežās tās ļauts 
pielāgot iestāžu vajadzībām, ievērojot 
iepriekš noteiktus nosacījumus, piemēram, 
par funkcionalitāti, lietojamību, dizainu.

• Projekts paredzēts valsts iestāžu 
informatīvo tīmekļvietņu izveidei un 
izvietošanai uz vienotas platformas.
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Plānotie pārvaldības principi

• Valstī ir vienota, centralizēta satura 
pārvaldības sistēma (pāreja pakāpeniska 
~3-5 gadu laikā).

• Valstī veic centralizētu tīmekļvietņu 
izmitināšanu (nodrošina VRAA). 

• Satura sagatavošanu un ievadi katra 
iestāde veic patstāvīgi.

• Vienotas vadlīnijas tīmekļvietņu izveidē, 
funkcionalitātē un satura pārvaldībā 
(iecere, nav plašāk diskutēta, taču būs 
nepieciešams). 
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Tehniskais risinājums

• Projekts tiks realizēts, izmantojot uz 
atvērtiem standartiem balstītus 
tehnoloģiskus risinājumus, ievērojot 
atbilstošas drošības prasības (atbilstoši  
“Informācijas sabiedrības attīstības 
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam”).

• Risinājumam jābūt mērogojamam. 

• Platformai jābūt migrējamai. 
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Projekta tvērums

• Valsts pārvaldes iestādes (kopumā 157, 
projekta tvērumā daļa no tām, taču 
platforma būs pieejama visām).

• 1. projekta uzraudzības padomē panākta 
vienošanās, ka tvērumā netiek iekļautas izglītības 
iestādes, muzeji, bibliotēkas, zinātniskie institūti, 
drošības iestādes

• ES fondu iepriekšējā perioda saistības

• Jaunas vai būtiski uzlabotas tīmekļvietnes 
2016.gadā un 2017.gadā

• Portālu platformas elementus savām 
vajadzībām varēs izmantot arī pašvaldības, 
veidojot un izvietojot vietnes uz platformas 
bāzes. 
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Direktīva, Eiropas standarts un
MK not. Nr. 442

• Izstrādājot vienoto platformu, uzreiz tiek 
ņemtas vērā 2016.gada 26.oktobrī  
pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas par publiskā sektora 
struktūru tīmekļvietņu un mobilo 
lietotņu piekļūstamību prasības.    

• Eiropas standarts EN 301 549 «IKT 
produktu un pakalpojumu publiskā 
iepirkuma pieejamības prasības Eiropā» 
(Direktīva pamatā atsaucas uz šo). 

• Būvējot platformu, jāīsteno MK not. Nr.442 
«Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
sistēmu atbilstība minimālajām drošības 
prasībām» prasības.
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Būtiskākie ieguvumi
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• Vienota pieeja tīmekļvietņu izveidē un 
pārvaldībā, lietotājiem atpazīstamu vide un 
navigācija.

• Resursu ekonomija – (1) viena platforma 
vairākiem lietotājiem, (2) izmitināšana loģiski 
vienotajā datu centrā, (3) finanšu, darba, laika.

• Tīmekļvietņu pieejamība cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kā arī atbilstība 
lietošanai mobilajās ierīcēs. 

• IT drošības līmeņa paaugstināšana (442.not.). 
• Visām iestādēm vienlīdz augsts tehniskais 

atbalsts problēmu risināšanas gadījumā, 
programmatūras atjauninājumu, jaunu 
koplietošanas elementu pieejamība visām uz 
platformas esošajām vietnēm u. tml. 



Projekta īstenotāji, termiņi un plānotās 
izmaksas 
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• Projektu īstenos Valsts kanceleja un VRAA 
+ sadarbības partneri. 

• Paša projekta kopējais īstenošanas laiks 
nepārsniegs 36 mēnešus.  

• Projekta noslēgums plānots 2020.gada rudenī 

(optimistiskais scenārijs).

• Finansējuma apjoms līdz 2 milj. eiro



Finanses

• Galvenās izmaksu pozīcijas, kurās 
paredzams ietaupījums 10 gadu periodā, 
ja uz Risinājumu tiek pārceltas 60 iestāžu 
tīmekļvietnes:

 Tīmekļvietņu izstrāde – 40 tūkstoši euro;

 Tīmekļvietņu programmatūras uzturēšana –1,18 miljoni euro;

 Tīmekļvietņu izmitināšana – 378 tūkstoši euro;

 Drošības un veiktspējas auditu veikšana – 444 tūkstoši euro;

 IT darbinieku noslodzes samazinājums –581 euro;

 Sociālais ieguvums – biznesa lietotāju laika ietaupījums 
informācijas meklēšanā – 1,023 miljoni euro.

Ietaupījums kopā 10 gadu periodā – 3 066 446,63 euro, 
tai skaitā 2 042 771,23 euro iestāžu tiešās izmaksas.
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Turpmākie soļi
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• 21.04.2017. VARAM iesniegts detalizētais 
projekta apraksts

• Iestāžu vajadzību definēšana (kopīgo, 
atšķirīgo), precīzāka projekta tvēruma 
noteikšana, vienošanās ar sadarbības 
partneriem u.tml.

• Projekta iesniegums CFLA. 
• ~ 2017.gada 2.cet./2018.gads –

iepirkums, platformas būvniecība (ja 
saskaņošanas process notiek raiti).



Kas paveikts līdz šim?

• Aptauja «Dati par valsts iestāžu tīmekļvietnēm» 2016.gada rudenī, 
apzinot valsts pārvaldes tīmekļvietņu «saimniecību». 99 iestādēm 164 
tīmekļvietnes!

• Apkopotas iestāžu vajadzības, kas īstenojamas portālu platformā.

• Intervijas ar pilotprojekta iestādēm.

• Dažādas tikšanās:

• RD – potenciāli kā sadarbības partneris;

• CERT.LV – pārrunāti IT drošības jautājumi, kas noteikti jāņem vērā – gan 

gatavojot projekta dokumentāciju, gan būvējot platformu un vietnes; ir gatavi 

atbalstīt iespēju robežās;

• KISC, mašīntulkošana – potenciāls sadarbības partneris.

• LLPA

• Apeirons

• Projekta idejas prezentācija nozaru ministrijām un to iestādēm

• MK sēdē oficiāli izteikts aicinājums valsts iestādēm vairs neieguldīt 
būtiskus finanšu resursus jaunu tīmekļvietņu izstrādē vai esošo 
tīmekļvietņu pārveidošanā (22.11.2016. sēdes protokols, 48.§)

• Sagatavots detalizētā projekta apraksts
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Pilotprojekts

• Iekšlietu ministrija 

• Satiksmes ministrija 

• Tieslietu ministrija 

• Iepirkumu uzraudzības birojs 

• Kultūras informācijas sistēmu centrs 

• Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

• Nodarbinātības valsts aģentūra 

• Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

• Veselības inspekcija 

• Rīgas pilsētas pašvaldība
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Paldies!


