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Izstrāde

ŠOBRĪD

Veic katra iestāde patstāvīgi;
Vairāk kā 100 valsts pārvaldes
iestāžu mājaslapas
visbiežāk - piesaistot ārpakalpojumu sniedzējus.
ir novecojušas, neatbilst nedz sabiedrības vaja58% gadījumu tehnsikā specifikācija tiek veidota
dzībām, nedz mūsdienu tehnoloģiju prasībām.
pilnībā no jauna.
Kopaina ir nepārskatāma un sarežģīta.

VĪZIJA

Satura vadības sistēma

Veic katra iestāde patstāvīgi; visbiežāk - piesaistot
Izstrāde
Vairāk nekā
50 dažādu sistēmu, daudzas no tām
ārpakalpojumu sniedzējus. 58% gadījumu tehniskā
novecojušas
specifikācija tiek veidota pilnībā no jauna.

Uzturēšana, hostings

Vairāk nekā 50 dažādu sistēmu, daudzas no tām
Satura vadības sistēma
Visdažādākās prakses. Nereti iespēju diktēts
novecojušas un neērti lietojamas.
zems drošības līmenis
Dažāda prakse. Nereti zems drošības līmenis.
Uzturēšana, hostings

SATURS

Satura atjaunošanu veic iestādes pēc saviem ieskatiem.

PROBLĒMAS

KATRU REIZ’ NO JAUNA

Ar noteiktu regularitāti katras iestādes
mājas lapa tiek vai nu veidota pilnībā
no jauna vai arī būtiski pārstrādāta.
Veiksmīgi risinājumi citur atkārtoti netiek
nesavietojamības dēļ. Labā prakse netiek
pārņemta.

NOVECOŠANA

Daudzām institūcijām funkcionāli un
tehniski novecojušas mājas lapas.
Nav atbilstošas mūsdienu prasībām.
AUGSTAS IZMAKSAS

No 2009. līdz 2012.gadam mājaslapu
izstrādei un modernizācijai tērēts 401
tūkst. latu. 70% no šīm izmaksām veido
ārpakalpojumu sniedzēju izmaksas.
LIETOTĀJU VĒRTĒJUMS

Tikai 15 no 115 valsts iestāžu mājaslapām
lietotāju aptaujā novērtētas kā labas.
Viszemāk vērtē mājaslapu funkcionalitāti
un struktūru.

NEATBILSTĪBA

16

115

Tikai 16 mājaslapas no 115 pilnībā
atbilst MK noteikumiem Nr.117
„Kārtība, kādā iestādes ievieto
informāciju internetā”. Turklāt
noteikumu prasības iestādes izprot
un realizē dažādi.
ZINĀŠANU TRŪKUMS

Vairāk kā 70% mājaslapu administratoru atzīst, ka trūkst zināšanu par mājaslapu plānošanu un funkcionalitāti.

Uz iedzīvotājiem vērsts serviss, mūsdienu tehnoloģijās balstīti risinājumi, ērti lietojamas un vienkāršas dizainā – tāda būs valsts pārvaldes iestāžu mājaslapu nākotne.
Centralizēta mājaslapu pārvaldības
modeļa izstrāde. Struktūra saskaņota ar
iestādēm. Iespēja mājaslapu pielāgot
iestādes vajadzībām.
Viens atvērtā koda risinājums satura vadības
sistēmai visām iestāžu mājaslapām.
Uzturēšana un modernizāciju veic centralizēti, nodrošinot vienlīdz augstu servisu
visām mājaslapām. Arī mājaslapu izmitināšana (hostings) notiek centralizēti.
Mūsdienu prasībām atbilstošs drošības
līmenis.

VĪZIJA

Izstrāde

Satura vadības sistēma
Uzturēšana, hostings

Konsultatīva padome, kas sniedz atbalstu, nodrošina labās prakses vairošanu, meklē un realizē
jaunus risinājumus.
Iestāžu mājaslapu pakāpeniska pāreja uz vienotu satura vadības sistēmu.
Satura atjaunošanu mājaslapā katra iestāde turpina veikt patstāvīgi.
Vienotas vadlīnijas satura ievietošanai un vizuālajam noformējumam.
Mūsdienīgas, sabiedrības vajadzībām piemērotas un ērti lietojamas mājaslapas.

IEGUVUMI
MŪSDIENĪGUMS

DROŠĪBA

Mūsdienu prasībām atbilstošas
mājas lapas.

Vienots drošības līmenis un aizsardzība
pret uzbrukumiem.

ĒRTUMS

VIENA SATURA VADĪBAS SISTĒMA

Līdzīga struktūra visām mājaslapām,
kas lietotājiem sniedz atpazīstamu vidi un
pazīstamus navigācijas principus

Vienota satura vadības sistēma valsts
iestāžu mājaslapām (balstīta uz atvērtā
koda sistēmu, kas ir ērti administrējama);

KVALITĀTE

CENTRALIZĀCIJA

Katrai iestādei mūsdienīga mājaslapa, ko
ērti administrēt.

Tiek izveidots valdības jeb
visu nozaru ministriju portāls

SAMAZINĀTAS IZMAKSAS

ATBALSTS

Kopumā samazinātas mājaslapu
uzturēšanas izmaksas. Plānots, ka nākamo
7 gadu periodā ik gadu tas ļautu ietaupīt
vairāk nekā 290 tūkst. LVL

Konsultatīvs atbalsts visām iestādēm,
labās prakses vairošana, apmācību nodrošināšana.

CITU VALSTU PIEREDZE
ISLANDE

Islandē izveidota vienota platforma valdības mājaslapām www.government.is. Visas ministrijas izvietotas uz
vienas tehniskās platformas, to domēnu adreses mainās, bet vizuālais noformējums ir ļoti līdzīgs.
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.
NĪDERLANDE

Valdībai un ministrijām ir izveidota vienota platforma un dizains. Ministriju mājaslapas ir vienādi noformētas,
katrā no tām izvietotā informācija ir salīdzinoši neliela. Apvienojot 13 ministrijas, ir izdevies ietaupīt resursus
vienota risinājuma izveidei.
LIELBRITĀNIJA

2012.gadā izveidots portāls (gov.uk), kur vienkopus atrodama informācija par valsts iestādēm un to piedāvātajiem e-pakalpojumiem. Portāla mērķis: ļaut iedzīvotājiem ērtāk, ātrāk un vienkāršāk iegūt informāciju par valsts
pārvaldi.
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