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Nodarbībā aplūkojamās tēmas:

1. Tīmekļa vietnes izveide.
2. Atšķirības starp emuāriem, portāliem.
3. Kas nepieciešams, lai izveidotu savu tīmekļa vietni.
4. Tīmekļa vietnes izveide.
5. SEO un tā pielietošana.
6. Responsīvais dizains.
7. HTTPS, sīkdatnes, CMS, utt.



Kam nepieciešama tīmekļa vietne?

1. Tā ir reklāma...
2. Tā ir informācija...
3. Tā ir iespēja gūt ienākumus...



Kas ir emuārs, blogs jeb tīmekļa žurnāls?

Tīmekļa žurnāls jeb emuārs ir tīmekļa lietotne, ar kuru tiek veidoti, kārtoti un 
parādīti regulāri ieraksti vienā tīmekļa vietnē. Visbiežāk ieraksti ir salikti apgrieztā 
hronoloģiskā secībā — jaunākie ieraksti vispirms. Šāda veida tīmekļa vietne parasti ir 
pieejama jebkuram lietotājam

Pēc satura emuārus var iedalīt:

Nišas blogi — autors pauž viedokli un publicē ziņas par kādu konkrētu tēmu, 
piemēram, politiku;
Tiešsaistes dienasgrāmatas — autors raksta par savu ikdienu, pārdomām un sev 
aktuālām tēmām;
Korporatīvie blogi — uzņēmumu iekšējā tīkla blogi, kas tiek veidoti ar nodomu 
uzlabot komunikāciju starp dažādām uzņēmuma struktūrām;
Jautājumu blogi — blogu veids, kas nodarbojas ar atbildēšanu uz tā lasītāju 
uzdotajiem jautājumiem. Jautājumi autoram tiek nosūtīt pa e-pastu vai izmantojot 
kontaktformas palīdzību.



Kas ir emuārs, blogs jeb tīmekļa žurnāls?

Pēc pasniegšanas veida iedala:

Vlogi- blogi, kas pārsvarā satur video materiālus.
Fotoblogi- blogi, kas satur fotogrāfijas.
Videoblogi- blogi, kas satur video materiālus.

Viens no bloga veidiem ir mikroblogs. Lietotājs raksta maza apjoma blogu, kurā tiek 
atainots pats galvenais — pašreizējās darbības, konkrēta internetvietne, ieteikumi. 
Spilgts piemērs mikroblogiem ir twitter.com. Twitter.com ir mikroblogu sistēma, kas 
sastāv no īsiem un konkrētiem ziņojumiem. Arī šeit ir iespēja pievienot komentāru 
konkrētajam ierakstam, atbildēt uz komentāru.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Twitter.com


Kas ir mājas lapa, tīmekļa vietne?

Apzīmējumu mājaslapa lieto vairāku jēdzienu nosaukšanai: kā sinonīmu tīmekļa 
vietnei. Šajā pašā nozīmē eksistē arī variācijas jeb sinonīmi: tīmekļa lapa", "interneta 
resurss", "lapa", "mājas lapa internetā", "interneta mājaslapa" u.c.

Par mājaslapām mēdz saukt arī privātpersonu tīmekļa vietnes, kuras satur 
informāciju par viņiem pašiem un kuras varētu būt izgatavotas mājas apstākļos.



Kas ir portāls?

Interneta portāls ir Vispasaules tīmekļa vietne vai ar vienu domēna vārdu apvienots 
vietņu kopums, kas piedāvā dažādus interaktīvos interneta pakalpojumus. Vārds 
"portāls" ir cēlies no arhitektūras termina un nozīmē "galvenā ieeja". Tīmekļa 
portāls ir speciāli izstrādāta vietne, kas bieži kalpo kā vienīgais informācijas piekļuves 
punkts. To var arī uzskatīt par personalizēta un kategorizēta satura bibliotēku. 
Tīmekļa portāls palīdz meklēšanas navigācijā, personalizācijā, paziņošanā un 
informācijas integrācijā, un bieži vien piedāvā tādas funkcijas kā uzdevumu 
pārvaldība, sadarbība, biznesa inteliģence un lietojumprogrammu integrācija.

Kas ir SEO?

Tā ir tīmekļa vietnes optimizācija meklētājserveriem, lai Jūsu vietni meklētāji varētu 
atrast un tā reitingā ievietotos pēc iespējas ausgtākā pozīcijā.



Kā darbojas SEO?

Tīmekļa plašumos SEO pakalpojumu piedāvā daudzas un dažādas kompānijas. 
Tomēr SEO, vietnes izstrādātājs, jau var veikt pats, patstāvīgi, pielietojot dažus 
noteikumus vietnes izstrādes procesā vai to uzlabojot.

1. Vietnes galvenē ievietojot atslēgas vārdus meklētājiem, norādot par ko būs 
vietne;

2. Veidojot pareizu vietnes struktūru. Sarakstus noformējot pēc standarta.
3. Ievietojot šķērsatsauces, lietojot gan iekšējās, gan ārējās saites
4. ...

Reizēm lietojot nepareizu 

terminu var iegūt lielāku 

klikšķu skaitu



Terminoloģija

Website – tīmekļa vietne. Informācijas un digitālu pakalpojumu kopums, kas 
veidots no tīmekļa lappusēm, attēliem, video, audio un cita veida materiāliem, 
viena domēna ietvaros. Tātad vienkārši sakot, tīmekļa vietne ir visa mājaslapa. 

Webpage – tīmekļa lapa. Viena lapa(sadaļa) no tīmekļa vietnes. Piemēram, 
www.kg-dizains.lv/lv/pakalpojumi/ ir tīmekļa lapa. 

Homepage – mājas lapa jeb sākumlapa. Galvenā tīmekļa vietnes lapa. Atverot 
jebkuru no domēniem, vienmēr būs pirmā lapa, kura atvērsies. Piemēram, www.kg-
dizains.lv/ ir sākumlapa, bet www.kg-dizains.lv/lv/kontakti/ jau ir tīmekļa lapa. 

https://www.kg-dizains.lv/lv/pakalpojumi/
https://www.kg-dizains.lv/
https://www.kg-dizains.lv/lv/kontakti/




1990. Gada 20. decembrī Britu zinātnieks Tim 
Berners-Lee izveidoja un «iedarbināja» pirmo 
mājas lapu pasaulē! (CERN)



Kas nepieciešams, lai izveidotu tīmekļa vietni?

Agrāk

Tagad



Kas nepieciešams, lai izveidotu tīmekļa vietni?

Gatavās platformas



Trūkumi…. Gatavās platformas

HTTPS

Sīkdatnes

Izmaiņas

HTTPS ir komunikācijas protokols drošai saziņai datortīklā, ar plašu izmantošanu internetā. Tehniski tas 
pats par sevi nav protokols, drīzāk tas ir vienkāršs hiperteksta transporta protokols - HTTP, kurš strādā 
caur transporta slāņa šifrēšanas mehānismiem TLS/SSL, tādējādi papildinot standarta HTTP sakarus ar 
TLS/SSL

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz Jūsu datora atmiņu mājas lapas 
apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz 
izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā 
konkrētas mājas lapas lokāli glabāta atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās 
apmeklējuma reizēs, tai skaitā var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.



Kas nepieciešams, lai izveidotu tīmekļa vietni?

Gatavās platformasResponsīvā

dizaina iespēja



Kā var izveidot tīmekļa vietni?



Kā var izveidot tīmekļa vietni?



Kā var izveidot tīmekļa vietni?



Kā var izveidot tīmekļa vietni?



Kā var izveidot tīmekļa vietni?



Kā var izveidot tīmekļa vietni?

Responsīvais 

dizains



Kas ir domēna vārds?

Domēna vārds ir unikāls nosaukums, kas apzīmē jūsu identitāti virtuālajā vidē. 
Domēna vārdu var izmantot gan mājaslapas adresei, gan e-pasta adresēs, gan arī
kā norādi uz jūsu sociālo mediju vietni.

Domēna vārds sastāv no mainīgās daļas, ko izdomā pats lietotājs, veidojot domēna 
vārdu, un nemainīgās daļas, kas ir attiecīgais augstākā līmeņa domēns jeb 
paplašinājums:

* Domēna vārds nedrīkst būt īsāks par 2 un garāks par 63 simboliem.

* Tradicionālie domēna vārdi var sastāvēt no latīņu alfabēta burtiem, cipariem un defisēm “-“. Ja tiek izmantota defise, to nedrīkst

novietot domēna vārda sākumā vai beigās. Citi simboli un atstarpe starp vārdiem vai atļautajiem simboliem nav pieļaujami.

* Latviskie domēna vārdi var papildus saturēt arī diakritiskās zīmes - ā, ē, ī, ū, ō, ķ, ļ, ņ, ŗ, ģ, š, č, ž.



Domēna vārdus var reģistrēt, aizpildot domēna 
vārda tiešsaistes pieteikuma formu NIC mājas lapā 
vai vēršoties pie kādas no reģistratūrām, kas palīdzēs 
jums ne tikai reģistrēt vēlamo domēna vārdu, bet arī 
sniegs atbalstu tā uzturēšanā un citos ar tā 
izmantošanu saistītos jautājumos.



* Maksa par otrā līmeņa domēna vārdu .lv zonā ir tāda pati kā par tradicionālo domēna vārdu



Vietnes (mājas lapas, web lapas utt..) Tas ir dokuments, kurš ir noformēts 
tīmeklim – internetam. Šādas vietnes var salīdzināt ar grāmatu. Katra poga, saite, 
sadaļa ir jauns, atsevišķs dokuments, kurš tiek parādīts, kad uzspiež uz elementa 
(piemēram, pogas), kas aizved lietotāju uz to vietu, kur glabājas šis dokuments un 
to automātiski atver.

Tīmekļa vietne ir kā mape, kas satur "kaudzi" savstarpēji saistītu datņu (failu).

Galvenā datne ir kā satura rādītājs, kurš atveras ar lakonisku informāciju
lietotājam (apmeklētājam).



Pieskaroties atsevišķiem 
elementiem, tiek piedāvāts 

tos modificēt

Papildrīki (pogas, 
jaunas lapas, 

izkārtojuma stili…)

Attēlam jābūt
google diskā



Izkārtojumu veidi, dizains





Ar dubultklikšķi 
pievieno tekstu



Informācijas Vide Latvijā 21.gs, 2006.
https://lv.theastrologypage.com/web-portal
https://www.nic.lv/lv/domena-vardu-registracija
http://www.pardomenu.lv/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tīmekļa_žurnāls
https://weblium.com/blog/what-was-the-first-website-history-of-the-first-website-ever/
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