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Tīmekļa vietņu dizaini 

1. Klasiskais dizains


Tāpat kā visās citās jomās, kur izmanto klasisko stilu, vietnes arī ir pakļautas 
diezgan stingriem dizaina noteikumiem.

• Kolonnveidīga struktūra: augšdaļā vai galvenē ir uzņēmuma nosaukums, logo 

un sauklis.

• Izvēlne izvietota virspusē vai pa kreisi. Šāda struktūra ne tikai izskatās 

estētiski pievilcīgi, bet arī to uzskata par vispiemērotāko izmantojamības ziņā, 
tas ir – lietotājiem ērta navigācija.


• Klasiskajām tīmekļa vietnēm raksturīgi  tas, ka nav izmantotas pārāk drūmas 
krāsas, minimāls vai arī pilnīgi pretēji – uzkrītošs grafikas pielietojums un 
pilnīgs animācijas trūkums. Bieži vien dizaina pamatā tiek izmantots 
korporatīvais stils: krāsas, fonti, logo, un citi firmas stila elementi. Tādējādi 
iespējams viegli izveidot atpazīstamu dizainu. Ja korporatīvās identitātes nav, 
vai tā vēl ir izstrādes stadijā, dizains ir veido tradicionālajās krāsās, kuras 
vēlāk iespējams viegli nomainīt.


• Tekstiem izvēlas klasiskos vai standarta fontus, kuri visvieglāk lasāmi, 
piemēram, Tahoma vai Arial tumšā krāsā uz gaiša fona.


Neskatoties uz  dažādības trūkuma dizainā un nepieciešamību sekot 
vispārpieņemtiem standartiem, klasisko stils jebkurā gadījumā nevar saukt 
garlaicīgu vai šablonisku, jo katra vietne atbilst korporatīvai identitātei un klientu 
vajadzībām, un dizains paredzēts tā, lai tas labāk atspoguļotu firmas darbības 



jomu. Rezultātā katra vietne ir unikāla un individuāla, kā uzņēmums, kam vietne 
pieder.


Neskatoties uz to, ka klasiskais ir mūžīgs, tīmekļa vietņu dizaina jomā šis 
jēdziens ir nedaudz izplūdis. Šodien par klasiskām dēvē vietnes Web 2.0 stilā, 
bet tuvākajā nākotnē par klasiskām dēvēs jau Web 3.0 vietnes pašreizējais 
modernais dizains nonāks kategorijā "retro", taču nepārstās būt aktuāls.


Turklāt svarīga klasiskā stila web dizains priekšrocība ir tās daudzpusība. Tas 
der lai radītu gan vizītkartes vietnes, gan korporatīvās lapas. Tādējādi, tas 
aptver dažādas darbības sfēras, un viss ir atkarīgs no radošas pieejas un 
klienta vēlmēm.


Vēl viena klasiskā dizaina priekšrocība ir tā vienkāršība, jo uzmanību nenovirza 
minimāli pielietotā grafika vai animācija, un visiem apmeklētāja uzmanība jeb 
potenciālā klienta uzmanība pievērsta informācijai par uzņēmumu, preci vai 
piedāvājumu. No otras puses, šāda vienkārša un tradicionāla dizaina 
pielietošana rada pietiekami nopietnu atbildību, jo tad saturam jābūt tam, kas 
piesaistītu klientus.


Visbiežāk klasiskā dizaina vietnes izvēlas stabilie uzņēmumi, kas, izmantojot 
tīmekli, saka: "Mēs jūtamies pārliecināti tirgū, cienām savus klientus un 
partnerus!" Tomēr daudzi juristi, finansisti un konsultanti, kas sniedz 
pakalpojumus privāti, arī vēlas klasiskā dizaina tīmekļa vietnes.


2. Minimālisms


Labākais piemērs vietā stilā minimālisma ir Google pirmā lapa: pilnīgs tīrs 
fons, nav lieku detaļu, visa uzmanība pirmā acu uzmetienā ir vērsta uz 
svarīgākajiem elementiem, bet tajā pašā laikā vietne neizskatās tukša. Tā 



arī ir minimālisma stila būtība: precīzi izprast atšķirību starp brīvo vietu un 
tukšumu. 

Tādējādi virziens nosaka stingrus vietnes uzbūves principus. Nepieciešams 
atmest visu lieko: animāciju, liels fonus un tekstūru, neizvēlēties plašu krāsu 
paleti, izmantot viegli uztveramus fontus. Pat informāciju jāsamazina līdz 
minimumam un funkcionalitāti vienkāršot uz primitīvai lietojamībai.


Savdabīga minimālisma klasika ir baltās, pelēkās un melnās krāsas salikums, 
ko var papildināt ar spilgtiem kontrastējošas krāsas triepieniem navigācijas 
joslā vai izvēlnē. Arī atļauts izmantot attēlus, bet nepieciešams izvairīties no 
pārmērībām.


Jāatzīmē, ka, neskatoties it kā nabadzīgo krāsu izvēli, pat melnbalto krāsu 
palete ļauj izvērsties iztēlei un sasniegt pārsteidzošus rezultātus.


Atstājot balto laukumu ap jebkuru dizaina elementu (attēlu, logo, saukli, u.c.), 
iespējams ne tikai to izcelt, bet arī uzsvērt tā nozīmi kopainā. Pelēko fonu bieži 
lieto lai izceltu tekstuālo informāciju vai aprakstus.


Turklāt, neskatoties uz to, ka minimālisms neiesaka izmantot lielu skaitu fonu, 
drīkst izvēlēties smalku un neuzkrītošu fona zīmējumu, kam jāatkārtojas visās 
lapās. Interesanti var izskatīties jebkurš attēls (gan lieluma, formas, atrašanās 
vietas vai krāsu ziņā), kas piešķirs vietnei tādu kā svaigumu, tīrību un var pat 
padarīt pikantu. Tomēr jāatceras – jo mazāk attēlu vienā lapā, jo labāk.


Atsevišķi jāpadomā par izvēlni un navigācijas joslu. Tāpat kā visa vietne, arī 
izvēlnei jābūt vienkāršai un lakoniskai. Nepieciešams, lai izvairītos no liekas 
informācijas, pārāk gariem sadaļu nosaukumiem vai vārdiem. Ideālā variantā 
izvēlnei būtu jāsastāv no 3 līdz 5 daļām. Vajadzētu atturēties no spilgtām 
krāsām vai neparastiem fontiem, bet, ja pārējā vietne ir vienā krāsā un nesatur 
lielus un uzkrītošā attēlus, atļauts izmantot, kontrastējošas krāsas, lai 
apmeklētājiem bija vieglāk orientēties.

Minimālisma stila vietnes visbiežāk izmanto dizaineri un fotogrāfi, tomēr nav 
noteikts ierobežojums tikai ar šīm jomām. Ir vērts atcerēties, ka minimālisma 
dizaina mērķis nav nodod maksimāli daudz informācijas, bet gan izveidot tēlu un 
viegli atpazīstamu zīmolu. Raksturīgi, ka šādas vietnes tiek izstrādātas 
klientiem, kuru darbības sfēra ir diezgan šaurā jomā. 



3. Korporatīvais dizains


Runājot par uzņēmuma stila web dizainu būtu jāsaprot, ka to veido divi galvenie 
aspekti - vietnes dizains un  struktūra, kam jāatbilst uzņēmuma tēlam un garam.

Veidojot korporatīvā stila vietnes, ir jāizvairās no pārāk spilgtām krāsām un 
neparastiem, grūti salasāmiem fontiem, nedrīkst pārslogot ar animāciju vai 
apjomīgiem attēlus, jo vietnei ātri jāatveras jebkurā pārlūkā, jebkurā ierīcē un 
tajā pašā laikā patērē servera resursu. 

No dizaina viedokļa jāpatur prāta vietnes “ārējais” izskats - tā ir pirmā lieta, ka 
apmeklētāji novērtē, un tas nozīmē, ka vietnei jābūt unikālai ar kaut kādu savu 
knifu, kas radītu asociāciju ar uzņēmumu.


Svarīgs elements korporatīvās tīmekļa vietnēs ir to saturs. Protams, jābūt ērtai, 
funkcionālai un lietotājam draudzīgai saskarnei, saistīt ar uzņēmuma sociālo 
tīklu vietnēm vai iekļaut E-pasta automātisku sūtīšanu reģistrētiem lietotājiem. 
Tādējādi ir iespējams ne tikai piesaistīt potenciālos klientus, bet arī saglabāt 
esošos un ieinteresēt viņus sekot kompānijas aktualitātēm.


Jāizveido ergonomiska satura vadības sistēma, kas ļaus uzņēmuma 
darbiniekiem, cik ātri vien iespējams veikt satura pievienošanu un 
atjaunināšanu, un izstrādātājiem - veikt iekšēju optimizāciju.

Turklāt, uzņēmuma tīmekļa vietnei jābūt kā instrumentam, ar ko veicināt 
uzņēmuma atpazīstamību un veidot pozitīvu tēlu. Lai to izdarītu, vietni ne tikai 
jāaizpilda ar unikā lu saturu un SEO tekstiem, bet ar ī jāreģ istrē 
meklētājprogrammu sistēmās un jāseko līdzi apmeklējuma statistikai.




Korporatīvā identitāte ietver orientāciju uz klientiem, un tāpēc tai ir jāņem vērā 
viņu vēlmes un vajadzības. Korporatīvā stila vietņu izstrādei piesaista vienīgi 
profesionālus un pieredzējušus web dizainerus un programmētājus, kuri reizē 
spēj pasūtītāju īstenot vēlmes un tajā pašā laikā neaizmirst par vietnes 
apmeklētājiem.



