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1. Vispārīgie principi 

1.1. Statistikas datubāzes lietotāju saskarnes izkārtojums 

Lietotāju saskarne sastāv no trim daļām  –   valodu  izvēlne un  citas iespējas,   kreisās malas 

izvēlne,  statistisko datu un grafisko attēlu attēlošanas apgabals. 

 
 

1.2. Valodu izvēlne un citas iespējas 
 

 

 Latviešu valodas pārslēgs 
 

 Angļu valodas pārslēgs 
 

 RSS barotnes izvēlne. Uzklikšķinot uz šīs ikonas, atveras 
papildiespēju logs, kurā iespējams izvēlēties saņemt RSS 
ziņojumus par visām datu pārmaiņām vai arī par 
pārmaiņām konkrētās statistikas jomās. 

 

 Saite uz statistikas datubāzes sākumlapu 
 

 Saite uz Latvijas Bankas interneta vietni 
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1.3. Kreisās malas izvēlne 
Kreisās malas izvēlne ļauj lietotājiem atrast un izvēlēties nepieciešamos datus. Izvēlne tiek organizēta 

trijos līmeņos. 

 

Statistikas jomas 
 

Datu kategorijas 
Blakus datu kategorijas nosaukumam parādīts pēdējais datu atjaunošanas datums. 

 

Datu tabulas  
Katrai datu kategorijai pieejama viena vai vairākas Latvijas Bankas definētas datu tabulas. Lai atvērtu 
tabulu, jāuzklikšķina uz tabulas nosaukuma. Lai atvērtu tukšu tabulu, jāklikšķina uz saites Veidot savu 
tabulu. 

 

Lai atvērtu zemāku līmeni, jāklikšķina uz līmeņa nosaukuma vai ikonas  . 

Ja nepieciešams, kreisās malas izvēlni var noslēpt, uzklikšķinot uz ikonas . Ja kreisās malas izvēlne ir 

noslēpta un nepieciešams to atkal atvērt, uzklikšķina uz ikonas   pie uzraksta "Datu kategorijas". 
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Kreisās malas izvēlnē pieejams "Lietotāja ceļvedis" un video īslekcijas. Tās atver, uzklikšķinot uz izvēlnēm 
 
 
 
 
 

. 
 

2. Statistisko datu un grafisko attēlu attēlošanas apgabals 

2.1. Datu attēlošanas apgabals 
Šajā apgabalā attēloti izvēlētās datu tabulas dati. Datu attēlošanas apgabala augšējā rīkjoslā pieejami 

šķirkļi Statistiskie dati un Grafiskie attēli. 
 

2.1.1. Statistiskie dati 
Šķirklī Statistiskie dati iespējams aplūkot un mainīt izvēlētās datu tabulas datus, kā arī veikt rīkjoslā 

norādītās darbības. 

 
 

 Eksportēt 
Atver logu, kurā lietotājs izvēlas dokumenta formātu, kādā saglabāt iepriekš izveidoto 
datu tabulu. 

  
Izvēloties saites veidu: 
• HTML lapa – izveido saiti lietotāja izveidotās datu tabulas atvēršanai. 
• PDF dokuments – izveido saiti datu tabulas saglabāšanai PDF formātā. 
• XLSX dokuments – izveido saiti datu tabulas saglabāšanai MS Excel formātā. 
• XLSX dokuments (nenoformēts) –  izveido saiti datu tabulas saglabāšanai MS Excel 

formātā, bez tabulu aprakstiem. 
• CSV dokuments – izveido saiti datu tabulas saglabāšanai CSV formātā. 
• RTF dokuments – izveido saiti datu tabulas saglabāšanai RTF formātā. 
• JSON dokuments – izveido saiti lietotāja izveidotās datu tabulas atvēršanai JSON 

formātā. 
Klikšķinot uz komandpogas Kopēt saiti, izveidotā saite tiek saglabāta starpliktuvē. 
Lietotājs saglabāto saiti var ievietot citā dokumentā vai dalīties ar to. Lietojot saiti, lai 
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atkārtoti iegūtu datu tabulu izvēlētajā dokumenta formātā, datu tabula tiek saglabāta 
interneta pārlūka noklusētajā failu lejupielādes mapē. 

 Atsaukt 
Atgriež datu tabulas iepriekšējo skatu, ja ir veiktas pārmaiņas. Ja datu tabulā nav veiktas 

pārmaiņas, tad ikona  nav aktīva. 
Sistēma saglabā pēdējās piecas datu tabulā veiktās pārmaiņas. 

 Atcelt 
atsaukšanu 

Atceļ atsaukšanu un atjauno datu tabulā veiktās pārmaiņas. Ja atsaukšana nav veikta, 

tad ikona  nav aktīva. 

 Filtri 
Filtrē tabulas datus pēc dažādiem kritērijiem. Katram datu laukam ir iespēja norādīt, vai 
meklētā vērtība ir vienāda "=", nav vienāda "<>" ar ierakstu, ko iespējams ierakstīt 
blakus ailē, ir lielāka ">" vai ir mazāka "<" par šo ierakstu. Ja nepieciešams atrast 
vērtību, kura atrodas noteiktā intervālā, izvēlas filtra veidu "Starp" un blakus ailē norāda 
intervālu. 

 
Mainot tabulas rindu vai aiļu un datu laukus, filtrs tiks atcelts. 

 Drukāt 
Izdrukā datu tabulu. 

 Saglabāt 
Saglabā lietotāja izveidoto datu tabulu pieprasījumu uz sava datora. Fails tiek saglabāts 
interneta pārlūka noklusētajā failu saglabāšanas mapē. 

 PDF 
Saglabā datu tabulu PDF formātā. 

 XLSX 
Saglabā datu tabulu MS Excel formātā. 

 XLSX 
(nenoformēts) 

Saglabā datu tabulu MS Excel formātā, bez tabulu aprakstiem. 

 CSV 
Saglabā datu tabulu CSV formātā. 

 RTF 
Saglabā datu tabulu RTF formātā. 

 
Informācija 

Attēlo informāciju par datu kategoriju vai datu tabulu. Ja papildinformācijas nav, šāda 
izvēlne nav pieejama. 
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 Palīdzība 
Attēlo norādes darbam ar statistikas datubāzi. 

 
  

2.1.2. Datu tabula 
Datu attēlošanai izmantots rakurstabulu (Pivot) princips. Datu tabula tiek veidota, izmantojot 

pieejamos rindu vai aiļu un datu laukus. Tā attēlo datus dažādos dalījumos un ļauj lietotājam atlasīt šos 
datus sev vēlamā veidā. Atlasītie dati tiek attēloti tabulā, sakārtoti rindās un ailēs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hierarhiski pakārtotās rindas un ailes datu tabulā tiek slēptas. Lai aplūkotu zemākos līmeņus, uzklikšķina 
uz ikonas . 
Lai aizvērtu pakārtotos līmeņus, uzklikšķina uz ikonas . 

Atlasīto datu tabula 
Aiļu lauku apgabals 

Rindu lauku apgabals 
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2.1.3. Datu tabulas rindu vai aiļu lauki 
Rindu vai aiļu lauki norāda dalījumus, kādos iespējams attēlot datus (termina "datu lauki" 

skaidrojumu sk. 2.1.4. apakšnodaļā). Datu tabulās rindu vai aiļu lauks tiek attēlots šādi. 

 
 

 Tabulā nepiesaistīto rindu vai aiļu lauku apgabals. Šeit tiek attēloti visi tie rindu vai aiļu lauki, kuri 
pieejami datu kategorijā, bet nav izmantoti datu tabulā. 

 Filtru apgabals. Šajā apgabalā atrodas (tajā tiek ievietoti) tie rindu vai aiļu lauki, kuri tiek izmantoti 
kā datu filtri. 

 Aiļu lauku apgabals. Šajā apgabalā atrodas (tajā tiek ievietoti) tie rindu vai aiļu lauki, kuri veido datu 
tabulas ailes. 

 Rindu lauku apgabals. Šajā apgabalā atrodas (tajā tiek ievietoti) tie rindu vai aiļu lauki, kuri veido datu 
tabulas rindas. 

 

Lietotājs datu tabulu var viegli modificēt. Lai rindu vai aiļu laukus izmantotu datu tabulā, no pieejamo 
rindu vai aiļu lauku saraksta izvēlas vēlamo lauku un ievelk to attiecīgajā vietā. Lai to izdarītu, lietotājs 
vienreiz uzklikšķina datorpeles kreiso pogu uz attiecīgā rindu vai aiļu lauka un neatlaižot bīda datorpeles 
kursoru vēlamajā virzienā uz rindu, aiļu vai filtru lauku apgabalu. Kad rindu vai aiļu lauks aizvilkts līdz 
nepieciešamajam apgabalam, parādās divas bultiņas, kas norāda, kur lauks tiks ievietots. 

 
Tad datorpeles pogu var atlaist, jo lauks ir pievienots. Ja apgabalā jau ir kāds rindu vai aiļu lauks, lauku 
attēlošanas secību nosaka tas, kur lauks ir novietots (lauku var novietot sākumā, vidū vai beigās). 

 

Analoģiski notiek rindu vai aiļu lauku atsaistīšana. Lai to veiktu, rindu vai aiļu lauku no piesaistītās 
pozīcijas velk uz nepiesaistīto rindu vai aiļu lauku apgabalu. 

Ja pie rindu vai aiļu lauka attēlota piespraudes ikona, to nevar pārvietot.  
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2.1.4. Datu tabulas datu lauki 
Datu lauki rāda, kādas skaitliskās vērtības ir pieejamas. 

Datu tabulās datu laukus attēlo šādi: 

 

  Tabulā nepiesaistīto datu lauku apgabals. Šeit tiek attēloti visi datu lauki, kas ir pieejami, bet nav 
izmantoti datu tabulā. 

 Datu lauku apgabals. Šajā apgabalā atrodas (tiek ievietoti) tie datu lauki, kuri jāparāda datu tabulā. 

Datu tabulas modificēšana notiek tāpat kā rindu vai aiļu lauku gadījumā (sk. 2.1.3. apakšnodaļu). 
Vajadzīgo datu lauku, vienreiz uzklikšķinot ar datorpeles kreiso pogu un to neatlaižot, pārvelk uz datu 
lauku apgabalu. 
Ja izvēlēts vairāk nekā viens datu lauks, parādās uznirstošais logs, kurā redzams izvēlēto datu lauku 

saraksts.  
Kad vēlamo datu lauku aizvelk uz attiecīgo vietu, parādās divas bultiņas un datorpeles pogu var atlaist. 

 
Datu lauks ir pievienots sarakstam. 
Ja datu lauku nepieciešams atsaistīt, to aizvelk atpakaļ uz nepiesaistīto datu lauku apgabalu. 

 

2.1.5. Rindu vai aiļu lauku kārtošana un filtrēšana 
Rindu vai aiļu lauku vērtības var kārtot augošā vai dilstošā secībā, kā arī filtrēt. Kārtošanu veic, 

uzklikšķinot uz trijstūra ikonas rindu vai aiļu laukā – 
 sakārto augošā secībā; 
 sakārto dilstošā secībā. 

Lai rindu vai aiļu lauku vērtības filtrētu, uzklikšķina uz ikonas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atveras saraksts ar pieejamām rindu vai aiļu lauku vērtībām. Rindu vai aiļu lauks noklusēti attēlo visas 
vērtības. Ja visas vērtības datu tabulā nav nepieciešamas, tās filtrē, sarakstā izņemot ķeksīti pie tām 
vērtībām, kuras nav vajadzīgas. Ja rindu vai aiļu lauka filtrā izvēlētas konkrētas vērtības, rindu vai aiļu laukā 
parādās papildu ikona . Tas nozīmē, ka netiek attēlotas (atlasītas) visas rindu vai aiļu lauka vērtības. 
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2.1.6. Papildfunkcionalitāte 
 

2.1.6.1. Rindu un aiļu lauka un datu lauka atsaistīšana 
Ar labo datorpeles pogu vienreiz uzklikšķinot uz rindu vai aiļu lauka un datu lauka, iespējams to atsaistīt. 

Lai to izdarītu, klikšķina uz Atsaistīt. To pašu darbību var veikt, arī pārvelkot rindu vai aiļu un datu lauku 
uz nepiesaistīto rindu vai aiļu un datu lauku apgabalu. 

2.1.6.2. Aiļu un rindu vērtību izvēlnes 
Ar labo datorpeles pogu vienreiz klikšķinot uz aiļu vai rindu vērtībām, iespējams veikt šādas darbības. 

 
 
 
 
 
 
 
 

vai 

Izvērst – izvērš izvēlētās rindas vai ailes hierarhiju. 
Sakļaut – sakļauj izvēlētās rindas vai ailes hierarhiju. 
Izvērst visu – izvērš visu rindu vai aiļu hierarhiju. 
Sakļaut visu – sakļauj visu rindu vai aiļu hierarhiju. 
Kārtot "..." pēc šīs ailes – pārkārto datus pēc vērtībām izvēlētajā ailē. Noklusēti kārtošana notiek augošā 
secībā. Lai datus sakārtotu dilstošā secībā, kārtošanai izvēlētajā rindas laukā uzklikšķina uz kārtošanas 
ikonas . Ja ailē veikta kārtošana, pie ailes nosaukuma redzama ikona . 

 
Kārtošana pēc ailes nav veikta: 

 

 

Veikta kārtošana pēc pirmās ailes: 
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Kārtot "..." pēc šīs rindas – pārkārto datus pēc vērtībām izvēlētajā rindā. Noklusēti kārtošana notiek 
augošā secībā. Lai datus sakārtotu dilstošā secībā, kārtošanai izvēlētajā ailes laukā uzklikšķina uz 
kārtošanas ikonas . Ja rindā veikta kārtošana, pie rindas nosaukuma redzama ikona . 

 
Pirms kārtošanas pēc rindas: 

 

 

Pēc kārtošanas pēc pirmās rindas: 
 

 

2.1.6.3. Informācijas par šūnu aplūkošana 
Datu tabulā iespējams aplūkot informāciju par katru šūnu. To dara, ar datorpeles kursoru uzejot uz 

attiecīgās šūnas vērtības, bet neklikšķinot. Atveras informācijas lauks, kurā norādītas rindu un aiļu lauka 
vērtības. 

2.1.6.4. Aiļu un rindu iezīmēšana 
Datu tabulā iespējams iezīmēt aili un rindu, kurā atrodas konkrēta šūna. To dara, ar datorpeles kursoru 

uzejot uz attiecīgās šūnas un dubultuzklikšķinot. 

Iezīmēšanas režīmu izslēdz, dubultuzklikšķinot uz iepriekš iezīmētās šūnas.
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2.2. Grafisko attēlu attēlošanas apgabals 

2.2.1. Grafisko attēlu izvēle 
Šķirklī Grafiskie attēli lietotājam ir iespēja datu tabulā attēlotajiem datiem izveidot grafisku 

diagrammu. Pirmo reizi atverot šķirkli Grafiskie attēli, lietotājam pieejama informācija par grafisko attēlu 
attēlošanas apgabalu. 

 

Klikšķinot uz izvēlētā grafiskā attēla veida, sistēma izveido grafisko attēlu atvērtajai datu tabulai. 
 

 
 Stabiņu 

Datu tabulas dati tiek attēloti stabiņu diagrammā. 

 
 100% stabiņu grēdu 

Datu tabulas dati tiek attēloti 100% stabiņu grēdu diagrammā. 

 
 Līniju 

Datu tabulas dati tiek attēloti līniju diagrammā. 

 
 Sektoru 

Datu tabulas dati tiek attēloti sektoru diagrammā. 

 
 Riņķa 

Datu tabulas dati tiek attēloti riņķa diagrammā. 

 
 Laukumu 

Datu tabulas dati tiek attēloti laukumu diagrammā. 

 
 100% laukumu grēdu 

Datu tabulas dati tiek attēloti 100% laukumu grēdu diagrammā. 

 
 Burbuļu 

Datu tabulas dati tiek attēloti burbuļdiagrammā. 

 Dinamiskais 
Datu tabulas dati tiek attēloti dinamiskā grafiskajā attēlā. Dinamiskos 
grafiskos attēlus iespējams izveidot tikai tām tabulām, kurām Latvijas 
Banka definējusi laika (datumu) vērtības. Tabulās, kurās šīs vērtības nav 
definētas, dinamiskos grafiskos attēlus izveidot nevar. Lietotājam būs 
redzams paziņojums: 
"Datu tabula nesatur datuma vērtības". 

 
 Drukāt 

Izdrukā grafisko attēlu. 

 
 PDF 

Saglabā grafisko attēlu PDF formātā. 

 
 JPG 

Saglabā grafisko attēlu JPG formātā. 
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2.2.2. Grafisko attēlu iestatījumi 
 

2.2.2.1. Grafisko attēlu iestatījumu parādīšana un slēpšana 
Grafiskajiem attēliem atkarībā no to veida iespējams mainīt iestatījumus. Lai parādītu, kādus 

iestatījumus grafiskajam attēlam var mainīt, jāuzklikšķina uz ikonas   pie uzraksta "Grafisko attēlu 
iestatījumi": 

 

Lai aizvērtu grafisko attēlu iestatījumus, uzklikšķina uz ikonas : 
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2.2.2.2. Grafisko attēlu iestatījumu grupu sakļaušana un atvēršana 
Grafisko attēlu iestatījumi sagrupēti pa grupām. Lai sakļautu iestatījumu grupu, jāuzklikšķina uz 

grupas nosaukuma vai ikonas : 

 

Lai atvērtu iestatījumu grupu, jāuzklikšķina uz grupas nosaukuma vai ikonas : 

 
 

2.2.2.3. Grafisko attēlu iestatījumu saglabāšana un atcelšana 

Grafiskā attēla iestatījumus saglabā,  uzklikšķinot  uz komandpogas . Pēc saglabāšanas tiks 
izveidots grafiskais attēls. Lai atgrieztos pie noklusētajiem grafiskā attēla iestatījumiem, jāuzklikšķina uz 

komandpogas . 
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2.2.2.4. Kopīgie iestatījumi visiem grafisko attēlu veidiem 
Šie grafisko attēlu iestatījumi pieejami visiem grafisko attēlu veidiem, izņemot dinamiskos grafiskos 

attēlus. 
 

 

 
Virsraksts Grafiskā attēla virsraksts. Var saturēt līdz 150 zīmēm. 

Līdzināšana Norāda teksta līdzināšanas veidu. 
Teksta 
sadalīšana 

Norāda, vai tekstu sadalīt vairākās rindās. 

 
 

 
Krāsu palete Norāda krāsu paleti, kāda tiks izmantota grafiskā attēla izveidē. 

 
 

 
Rādīt leģendu Norāda, vai grafiskajiem attēliem rādīt leģendas. 
Virziens Norāda leģendas elementu kārtošanas virzienu. 
Horizontālā 
līdzināšana 

Norāda leģendas atrašanās vietu pa horizontāli. 

Maks. horizontālais 
izmērs 

Norāda maksimālo izmēru pa horizontāli, ko leģendas var aizņemt no kopējā 
grafiskā attēla izmēra. 

Vertikālā 
līdzināšana 

Norāda leģendas atrašanās vietu pa vertikāli. 

Maks. vertikālais 
izmērs 

Norāda maksimālo izmēru pa vertikāli, ko leģendas var aizņemt no kopējā 
grafiskā attēla izmēra. 
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Rādīt etiķetes Norāda, vai grafiskajā attēlā rādīt etiķetes. 
Rādīt paskaidri Norāda, vai, uzejot ar peles kursoru uz grafiskā attēla vērtības, parādīt 

paskaidres logu. 

 
Top N un pārējie Norāda, vai grafiskajā attēlā rādīt tikai lielākos rezultātus, kas atbilst izvēlētajiem 

kritērijiem. Piemēram, šajā grafiskajā attēlā rāda Top 3 lielākās vērtības, un 
pārējo vērtību summa tiek rādīta stabiņā "Citi": 

 
Veids Norāda kritērijus, pēc kuriem tiks noteikts, kādi rezultāti jāparāda. 
Rādīt "citus" Norāda, vai rādīt pārējās vērtības, kas neiekļaujas "Top N" nosacījumos. 
"Citi" nosaukums Norāda nosaukumu, ar ko paskaidrot pārējās vērtības. 
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2.2.2.5. Iestatījumi grafiskajiem attēliem, kuriem ir X un Y asis 
Šie iestatījumi pieejami grafisko attēlu iestatījumu sadaļā "Asis", ja izvēlēts stabiņu, 100% stabiņu 

grēdu, līniju, laukumu, 100% laukumu grēdu vai burbuļu grafisko attēlu veids. 
 

 
 

 

 

X ass 
nosaukums 

X ass nosaukums. Var saturēt līdz 150 zīmēm. 

Līdzināšana Norāda teksta līdzināšanas veidu. 
Teksta 
sadalīšana 

Norāda, vai tekstu sadalīt vairākās rindās. 

Y ass 
nosaukums 

Y ass nosaukums. Var saturēt līdz 150 zīmēm. 

Līdzināšana Norāda teksta līdzināšanas veidu. 
Teksta 
sadalīšana 

Norāda, vai tekstu sadalīt vairākās rindās. 

Mainīt etiķešu 
izvietojumu 
asīm 

Norāda, vai automātiski mainīt etiķešu izvietojumu asīm. Ja etiķetes nevar parādīt vienā 
rindā, tās tiek rotētas, lai nepārklātos un būtu redzami to nosaukumi. 
Parametrs nav ieslēgts: 

 
Parametrs ir ieslēgts: 
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Atkāpe Norāda atkāpes lielumu starp asu etiķetēm, lai aprēķinātu etiķešu izvietojumu. Jo 
lielāks ir skaitlis, jo lielākas ir atkāpes starp etiķetēm: 

 
 
 
 
 
 
 
Atkāpe "30": Atkāpe "–10": 
Parametrs tiek ņemts vērā, ja izvēlēts "Mainīt etiķešu izvietojumu asīm". 

Logaritmu 
skala 

Ass vērtības rāda logaritmiskā skalā. 

Logaritmu 
bāze 

Norāda logaritmu bāzes vērtību. 

Y ass vērtību 
pārrāvumi 

Norāda, vai Y asij var būt vērtību pārrāvumi. 

 
 

2.2.2.6. Līniju grafisko attēlu iestatījumi 
Šie iestatījumi pieejami grafisko attēlu iestatījumu sadaļā "Citi iestatījumi", ja izvēlēts līniju grafisko 

attēlu veids. 
 

 

 
Mainīt etiķešu 
izvietojumu līniju 
grafiskajā attēlā 

Norāda veidu, kā līniju grafiskajā attēlā parādīt etiķetes. 

Līnijas garums Norāda etiķešu līniju garumu. 
Atkāpe Norāda etiķešu atkāpi, kas tiek ņemta vērā, lai aprēķinātu etiķešu izvietojumu 

līniju grafiskajā attēlā. 
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2.2.2.7. Riņķa un sektoru grafisko attēlu iestatījumi 
Šie iestatījumi pieejami grafisko attēlu iestatījumu sadaļā "Citi iestatījumi", ja izvēlēts riņķa vai 

sektoru grafisko attēlu veids. 
 

 

 
Etiķešu izvietojums 
sektoru un riņķa 
grafiskajos attēlos 

Norāda veidu, kā riņķa un sektoru grafiskajos attēlos tiks izvietotas etiķetes. 

Etiķetes ar 
nosaukumu 

Riņķa un sektoru grafiskajos attēlos norāda, vai etiķetēs rādīt nosaukumu. 

Vērtības procentos Riņķa un sektoru grafiskajos attēlos norāda, vai vērtības rādīt procentuāli. 
Izdalīt vērtību Riņķa un sektoru grafiskajos attēlos norāda, kuras vērtības izcelt. 

 

2.2.2.8. Riņķa grafisko attēlu riņķa rādiuss 
Šie iestatījums pieejams grafisko attēlu iestatījumu sadaļā "Citi iestatījumi", ja izvēlēts riņķa grafisko 

attēlu veids. 
 

 

 
Riņķa rādiuss Riņķa grafiskajos attēlos norāda, kāds ir neaizpildītā riņķa rādiuss. 
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3. NODERĪGI! 
 

Lai samazinātu vai palielinātu datu apgabalā esošās informācijas attēlu, iesakām izmantot Ctrl 
taustiņa un datorpeles ritenīša kombināciju. 

Lai palielinātu burtus un ciparus ekrānā, piespiež Ctrl taustiņu un, to neatlaižot, ritina datorpeles 
ritenīti virzienā uz augšu. 

Lai samazinātu burtu un ciparu izmēru, piemēram, lai ekrānā satilptu vairāk informācijas, piespiež Ctrl 
taustiņu un, to neatlaižot, ritina datorpeles ritenīti uz leju. 

Iesakām datorpeles ritenīti ritināt lēnām, pagaidot, kamēr interneta pārlūks ielādē vēlamo risinājumu. 
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