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Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienību mājaslapu vadlīnijas 

 

Vadlīnijas nosaka kopējos noteikumus RTU struktūrvienību mājaslapu (turpmāk – 

mājaslapas) izveidošanā un pārvaldē, lai nodrošinātu vienotu RTU tēlu internetā, aktuālu un 

precīzu informāciju mājaslapās, kā arī izmaksu efektivitāti. 

I Vispārīgie nosacījumi 

1. Mājaslapas kopā un katra mājaslapa atsevišķi ir pamatotas ar saimniecisku 

nepieciešamību, dod izmērāmu labumu, un tiek tehniski un saturiski uzturētas. Par katru 

mājaslapu ir zināma vismaz sekojoša informācija: 

✓ galvenais mērķis; 

✓ mērķauditorija; 

✓ darbības periods; 

✓ atbildīgā RTU struktūrvienība; 

✓ par mājaslapas saturu atbildīgā persona; 

✓ par mājaslapas tehnisko nodrošinājumu atbildīgā persona vai ārpakalpojuma sniedzējs 

(t. sk., programmēšana, izmaiņu ieviešana); 

✓ tehniskā informācija (adrese internetā, satura pārvaldības sistēma, mājaslapas 

mitināšanas (hosting) informācija). 

2. Mājaslapas ir instruments RTU  tēla un atpazīstamības veidošanā. Struktūrvienību 

mājaslapas pauž RTU vērtības - moderna, prestiža, inovatīva un starptautiska 

augstskola. 

3. Ievietojot informāciju mājaslapās, atbildīgās struktūrvienības ievēro 2007. gada 6. 

marta Ministru Kabineta noteikumos Nr. 171 «Kārtība, kādā iestādes ievieto 

informāciju internetā» noteiktās prasības. 

II Mājaslapu saturs un struktūra 

1. Mājaslapu saturam ir jābūt gramatiski pareizam, ievērojot Valsts valodas likuma 

prasības un nodrošinot, ka viss mājaslapas saturs ir vismaz latviešu valodā. Par 

valsts valodas pareizību konsultācijas sniedz Sabiedrisko attiecību departamenta 

(turpmāk – SAD) Komunikācijas nodaļa vai Latviešu valodas aģentūra. 

2. Katrai mājaslapai ir noteikta mērķauditorija un nolūks. Mājaslapas struktūra un 

vizuālais tēls tiek veidots no mērķauditorijas lietotāju pieredzes viedokļa, iespēju 

robežās uzlabojot lietošanas ērtumu un lietotāju mijiedarbību ar mājaslapu. 

3. Teksta strukturēšanai tiek ievērots apgrieztās piramīdas princips, kas nosaka 

sekojošu informācijas strukturēšanas secību: 

http://likumi.lv/doc.php?id=154198
http://likumi.lv/doc.php?id=154198


• Kopsavilkums (svarīgākā saturiskā informācija, kurā sniegtas atbildes uz jautājumiem: 

kas? kur? kad?); 

• Papildinformācija (sniedzot atbildes uz jautājumiem: kā? kāpēc?);  

• Fona informācija. 

4. Mājaslapās obligāti ietver vismaz šādu informāciju: 

✓ Logotips un struktūrvienības  nosaukums atbilstoši RTU Vizuālā stila 

grāmatai 

✓ saite uz www.rtu.lv; 

✓ saite uz ORTUS; 

✓ vismaz trīs struktūrvienības vai universitātes aktuālas ziņas;  

✓ kontaktinformācija; 

✓ iespēja sazināties ar mājaslapas satura atbildīgo darbinieku. 

 

5. Struktūrvienību mājaslapu dizainam jāatbilst RTU Vizuālā stila grāmatas 

nosacījumiem, ko pārrauga SAD. Projekta mājaslapas var veidot atbilstoši 

noteiktajiem projekta dizaina vadlīnijām un identitātei. 

 

6. Mājaslapu satura teksts tiek veidots lietišķi, bez liekvārdības, profesionālā žargona 

un vienkāršrunas. 

 

7. Saites tiek veidotas kā hipersaites, iespēju robežās izvairoties tās noformēt uz īsiem 

vārdiem, piemēram, «te» vai «šeit». Saites uz resursiem, kas ir ārpus mājaslapas, 

tiek atvērtas jaunā logā. 

 

8. Noformējot tekstu, ievēro sekojošus principus: 

✓ Noformējot pēdiņas, tiek izmantoti  simboli: « un » (atverošās pēdiņas iegūstamas 

Alt un 0171; slēdzošās – Alt un 0187); 

✓ Teksts svešvalodā citas valodas kontekstā tiek formatēts slīprakstā; 

✓ Ja mājaslapas saites netiek veidotas uz satura kontekstā esošu saturu (vārdiem), tās 

tiek formatētas slīprakstā; 

✓ Teksta uzsvaram netiek lietoti pasvītrojumi, lai nemaldinātu lasītāju un neliktu 

domāt, ka tā ir hipersaite; 

✓ Teksta formatēšanā izvairās no krāsainiem fontiem (lieto ļoti retos izņēmuma 

gadījumos); 

✓ Pulksteņlaikus raksta, starp stundām un minūtēm liekot punktu (nevis kolu!). Piem. 

10.45. Kolu lieto, attēlojot sporta sacensību rezultātus ar nozīmi «pret». Piem., pēc 

pirmā puslaika spēles rezultāts ir neizšķirts 1:1; 

✓ Saistītā tekstā, apzīmējot apaļās stundas, nulles nelieto. Piem., izstādes atklāšana 

notiks plkst. 12.; 

✓ Vārdu «pulksten» vienmēr saīsina – plkst. (nevis pl., kas ir platums). 

✓ Apzīmējot laika posmu «no/līdz», latv. val. ir divi pareizi varianti: 

a) no plkst. 10 līdz 12; 

b) plkst. 10–12. 

Nepareizi ir lietot abu variantu sajaukumu: «no» kopā ar domuzīmi! 

Jāievēro: ar nozīmi «no–līdz» domuzīmi vienmēr lieto bez atstarpēm! 

Tas attiecas arī uz datumiem! 

http://www.rtu.lv/
http://ortus.rtu.lv/


✓ Mājaslapa tiek rakstīta kopā nevis atsevišķi. 

9. Satura izklāstā nelieto emocijzīmes (smiley) un citas neformālajā komunikācijā lietotas 

komunikācijas formas un vienkāršrunu.  

10. Mājaslapā ievietotie attēli nepārsniedz 500KB faila izmēru, mazi dizaina elementi - ar 

iespējami mazu datnes izmēru. 

11. Mājaslapās drīkst ievietot tikai tādus vizuālos materiālus un citu informāciju, kuru 

izmantošana nepārkāpj autortiesības. Vēlams oriģinālus, pašu veidotus attēlus. 

Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ir grūtības atrast piemērotus vizuālos materiālus), 

SAD nodrošina palīdzību. 

  

 


