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Latviešu– Līdzdalības budžetēšanas sistēmu lietojamība 

Lietojamības jēdziens definē to, kā sistēma, produkts vai pakalpojums var tikt izmantots specifisku mērķu 

sasniegšanai, paturot prātā efektivitātes, lietderības un lietotāju apmierinātības aspektus. Lietojamība ir viens no 

faktoriem, ko var visai vienkārši kontrolēt. Tas padara sistēmu ne tikai lietotājam draudzīgu, bet arī rosina lietotāju 

uzticēšanu tai. Tomēr, augstas lietojamības sasniegšana nebūt nav vienkāršs uzdevums. Zemāk redzamā tabula sniedz 

ieskatu pamata kritērijos, kurus jāņem vērā, izvērtējot līdzdalības budžetēšanas sistēmas. Tā nav veidota 

pieredzējušiem tehniķiem, bet gan administratīvajiem lēmumu pieņēmējiem, palīdzot ātri izprast un izanalizēt 

pielietotos līdzdalības budžetēšanas rīkus pēc to lietojamības kritērijiem.  

Kategorija Kritērijs Apraksts 
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Konsekventa navigācija Piekļuve dažādām kategorijām visā mājaslapā darbojas vienādi. 

Iekšējās saites atverās tajā 
pašā cilnē 

Iekšējās saites atverās tajā pašā pārlūka cilnē nepārtrauktai 
pārlūkošanas pieredzei. 

Strādā iekšējās saite 
“Atpakaļ” (Back) 

Mājaslapas navigācijā darbojas poga “Atpakaļ”. Lietotāji var tikt pie 
resursa, kuru jau ir apmeklējuši, un netiek novirzīti uz sākuma lapu. 

Ārējās saites – jaunā cilnē  Ārējās saites atverās jaunā cilnē, paturot esošo cilni atvērtu. 

Ārējās saites – brīdinājums, 
pirms atvērt jaunu cilni 

Pirms jaunā cilnē tiek atvērta jauna ārējā saite, lietotājs tiek 
brīdināts. 

Funkcionālās saites Visas saites darbojas pareizi. 

Krāsas maiņa - apmeklētās 
saites maina krāsu 

Mainot saišu krāsu, tiek nodrošināts, ka lietotāji nenonāk jau 
apmeklētās lapās.  

Atrašanās vieta ir redzama Lietotājs vienmēr zina, kādā mājaslapas lapā atrodas. To nodrošina 
atpakaļceļa vai sānjoslas navigācija.  
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Nodrošināta meklēšanas 
funkcija 

Mājaslapa nodrošina meklētāja funkciju visā līdzdalības 
budžetēšanas sistēmā, ne tikai noteikta veida elementu, piemēram, 
iesniegto projektu/ideju meklēšanu. 

Viegli atrast Meklētāju ir viegli atrast – tur, kur lietotājs to sagaida (piemēram, 
augšējā labajā stūrī).  

Meklēšanas laukuma lielums 
ir pietiekošs  

Meklētāja lauka lielums ir pietiekošs. Lietotājam nav jāpiemeklē īsus 
atslēgvārdus, jo garas frāzes neietilpst meklētāja laukā.  

Vienmēr redzams – 
meklēšanas logs redzams 
katrā lapā 

Ja lietotājs neatrod to, ko meklē, tam jāļauj uzsākt meklēšanu tajā 
tiešsaistes lapā, kurā tas dotajā brīdī atrodas. 
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Lapas nav pārslogotas ar 
informāciju 

 

Pārāk liels informācijas daudzums attur lietotāju no lēmuma 
pieņemšanas, jo īpaši, ja lietotājam pašam to ir jāievada (piemēram, 
anketās/formās). Šādos gadījumos mājaslapa ir jāsadala mazāka 
apjoma lapās. Informācijas prezentēšanai lietotājam jābūt izvēles 
iespējai ieslēgt un izslēgt kāda veida informāciju (piemēram, 
printēšanai). 

Teksts nav rakstīts lielajiem 
burtiem 

Lielajiem burtiem rakstīti teksti ir grūti salasāmi. Šāds formāts der 
maza apjoma tekstiem, bet garākus fragmentus lieliem burtiem 
rakstīt nav ieteicams.  

Sature prioritizēšana Specifiski elementi, kā ielogošanās vai navigācijas lauks, ir izcelti 
attiecībā pret citiem elementiem. 

Attēliem ir pietiekoša 
izšķirtspēja 

Attēli ekrānā nav izplūduši vai sadalīti pikseļos. 
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 Piemēroti parametri 
viedierīcēm 

Izkārtojums un elementi uz ekrāna ir atbilstoši ierīcei, no kuras 
piekļūst saturam. 

Viedierīcēm piemēroti pogu 
izmēri 

Pogu izmēri ir pietiekoši lieli viedierīcēm – vismaz 10x10 mm plati.  
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Optimizēts cilvēkiem ar sliktu 
redzi 

Dizainam ir augsts kontrasta līmenis, tādējādi informācija ir 
salasāma arī cilvēkiem ar sliktu redzi. Piemēram, netiek izmantoti 
gaiši pelēkas krāsas simboli vai tumši pelēks fons. 

Informācija nav izcelta tikai ar 
krāsu palīdzību 

Cilvēkiem, kas neizšķir krāsas, būtu nepieciešams izcelt informāciju 
arī citādākā veidā, piem., ar ikonu palīdzību.  

Mājaslapa nodrošina 
jēgpilnus alternatīvus teksta 
fragmentus 

Informācija ir ne tikai saprotama ar atbilstošām ilustrācijām, bet ir 
pietiekoši informatīva arī bez tām.  

Visi nepieciešamie mājaslapas 
elementi ir sasniedzami ar 
klaviatūras taustiņu palīdzību.  

Cilvēki ar motorikas traucējumiem bieži vien nespēj lietot peli, tādēļ 
nepieciešams nodrošināt, ka mājaslapa informācija ir pilnībā 
pieejama ar klaviatūras taustiņu palīdzību.   

Lapas atverās pietiekoši ātri  Lietotāja režīmā funkcijas nedarbojas lēni, bet reaģē dabiski. 

 

Šī informācija ir daļa no ES finansēta EmPaci projekta. Vairāk informācijas par līdzdalības budžetēšanas IT aspektiem 

un līdzdalības budžetēšanu kopumā var atrast empaci.eu. 

  

http://empaci.eu/

