
MEISTARKLASE: 

KO VĒLAS TAVS KLIENTS? 

JEB LIETOTĀJU IZPĒTES ABC



LĪGA LĒTIŅA

Dizaina vadītāja @ 
Printify

Iepriekš:
If P&C Insurance, UX/Iniciativas
Twino, UX
Cube systems, UX
UX Riga konference

Klavieres & Dziesma
Putnu vērošana & bites
Pārgājieni
Biohacking

Lietotāju izpēte
Informācijas arhitektūra

Pakalpojumu dizains
Darbnīcu vadīšana



LIETOTĀJU IZPĒTE/

UX RESEARCH



Kas ir lietotāju izpēte, 
kapēc to dara?







Ko no šī varētu labot, 
ja būtu laba lietotāju 

izpēte?



DAŽI PIEMĒRI

















1.Mērķis
2.Hipotēze / Research Question
3.Ko mēs pētīsim - objekti, un kur tos atrast?
4.Metodes izvēle
5.Datu ievākšana
6.Datu analīze, interpretēšana
Rezultāti/secinājumi

Pētījuma process



Plānošana



Kvalitatīvas vs 
Kvantitatīvas metodes



Lietotāju izpētes metodes

When to Use Which User-Experience Research Methods

https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/


Izpētes metodes



Pētījuma process



Kur dabūt lietotājus 
testam?



Datu veidi

• Teksts (piezīme, transkripts)
• Skaitļi (Statistika, Mērījumi, Skalas (1-7))
• Foto / Ekrānšāviņi
• Video
• Audio 
• Geo / lokācijas dati
• Artefakti (biļetes, kartes)
• Dienasgrāmatas studijas
• Skices, Procesi, Kustības kartes



Datu analīze



Datu analīze



Datu analīze



Rezultāti



Intervijas
😍
Kā viņi to dara?
Kas viņiem patīk/nepatīk?
Ko viņi domā, ka grib?

🤐
Kā viņi patiešām lieto?
Ko viņi vēlas?
…Cilvēki melo…



Lietojamības testēšana
😍
Ko viņi patiešām dara
Lietojamības problēmas 
Attieksmes un aizspriedumi

🤐
Izlases kļūdas - nav skaidrs vai visi tā lieto
Testētāja (dizainera) aizspriedumi
Iedomāti / šauri scenāriji
Nedabīga vide



Exit aptauja



Exit aptaujas
😍
Kas kliedzoši jālabo
Problēmas pamatojums
Reāls lietošanas konteksts
Plašs respondentu loks

🤐
Kas ir lietotāju apmeklējuma/lapas mērķis
Zema dalība
Papildus izpēte/analīze nepieciešama



DAŽI PIEMĒRI



LIETOJAMĪBAS 

TESTĒŠANA







● Novērot lietotāju uzdevumu izpildē, lietojot 

datoru/telefonu/planšeti/papīra prototipu

● Mērķis - novērtēt produktu, “noķert” UX problēmas

Galvenā ideja





https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/

https://www.nngroup.com/articles/usability-testing-101/


Apmeklējumu analīze



DEMO TIME!



DEMO TIME!



Moderators 
(facilitator)

● Iesilda ar pāris jautājumiem par dalībnieku, piem. - kādā 

nozarē Jūs strādājat/ cik bieži iepērkaties internetā, etc.

● Pastāsta, ko darīsim, pajautā piekrišanu ierakstīt video/audio. 

● Iedrošina, obligāti pasakot, ka “šis ir tikai tests. Mēs testējam 

nevis Jūs, bet produktu. Nav nekā, ko Jūs varētu izdarīt 

nepareizi. Lūdzu, domājiet “skaļi”.

Testa sākumā



Moderators 
(facilitator)

● Maksimāli neitrāla reakcija uz dalībnieka darbībām (poker face 😎)

● Nepārtrauc dalībnieku, taču, ja ir klusums - atgādina domāt skaļi

● Uz jautājumiem atbild ar pretjautājumiem (piem. Kam Jūsuprāt 

šajā situācijā būtu jānotiek?”)

● Nekādā gadījumā nepaskaidro dalībniekam dizainu

● Galvenais uzdevums ir klausīties, vērot un mācīties, nevis palīdzēt 

dalībniekam izpildīt uzdevumus

Testa laikā



Novērotājs (observer)
● Novēro 🤯
● Veic piezīmes par galvenajām atziņām, novērotajām 

lietojamības problēmām

● Piefiksē vai uzdevums ir izpildīts, nav izpildīts, daļēji izpildīts.

Testa laikā



Testa uzdevumi
● Sākam ar domām par to, ko vēlamies testēt, kādi ir lietotāju mērķi mūsu produktā 

(piem. Esam biļešu tirgotājs, mērķis ir nopirkt biļeti).

● Reālistiski uzdevumi, ko dalībnieks patiesi varētu darīt “īstajā dzīvē”. 

● Var būt ļoti specifiski: (nopērciet 2 biļetes uz baletu “Riekstkodis” 2. Jūnijā, plkst 

21:00)

● Vai arī tikai aptuveni: (nopēciet biļeti uz kādu pasākumu, kā jūs to darītu parasti)

● Nesakiet priekšā, ko kā sauc un, kur to atrast. 

Pirms testa





Ģimene plāno vīkendu Cēsīs



Praktiskais uzdevums
● Definēt personu, scenāriju, sāpju punktus

● Izveidot 3-5 testa uzdevumus

● Veikt 3 intervijas, katram reizi esot citā lomā

● Novērtēt uzdevuma izpildi 1-3

○ 1 - neizdevās

○ 2 - izdevās ar grūtībām

○ 3 - Izdevās bez aizķeršanās!

● Piezīmēt 

○ Problēmas

○ Pozitīvos komentārus

○ idejas



Praktiskais uzdevums
Lietotājs #1 Lietotājs #2 Lietotājs #3

Uzdevums 1 1
“Meklē xxx”

1
“Man nav līdzi ISIC 
karte”

1

Uzdevums 2 2 3 3

Uzdevums 3 1 1 1

Uzdevums 4 3 2 3





EJAM STRĀDĀT





Rīki



Kur dabūt lietotājus 
testam?



KVANTITATĪVIE DATI 
/ 

ANALĪTIKA



Vai lietotāju pieredzi 
var izmērīt?



LAPU APMEKLĒŠANAS ILGUMS

APMEKLĒTĀKĀS LAPAS

JAUNI, ATKĀRTOTI LIETOTĀJI

LIETOTĀJU CEĻI

IEEJAS / IZEJAS LAPAS

IERĪCES, PĀRLŪKI



Apmeklējumu analīze



Klikšķu, ritināšanas analīze



Klikšķu, ritināšanas analīze



Klikšķu, ritināšanas analīze



Hotjar uzvedības analīze



EJAM STRĀDĀT



Izveido (exit) Aptauju par atklāto 
problēmu Google Forms



● Kļūdu skaits / Error rate
● Izpildes efektivitāte  /Task success rate  
● Pamešanas rādītājs / Abandon rate
● Klikšķu skaits / Click rate
● Piesaistes izmaksas / Cost of acquisition
● Laiks/ Time on task
● Pūļu rādītājs / Effort score
● Lietojamības rādītājs / 
● Ease of use or SUS (System usability score)
● Atpakaļ poga / Back button use
● Klientu apmierinātības rādītāji / Customer Satisfaction rate 
● E-NPS

Analītikā pētāmi:



Analītika
😍
Reāls konteksts
Ko viņi dara - Visi lietotāju sesiju dati 
Iespēja analizēt uzvedības izmaiņas periodos
Papildu aptaujas

🤐
Kāpēc viņi tā dara?



Rīki



Apmeklējumu analīze



Kur varu strādāt 
par UX 

researcher?



Q&A


