
VALMIERAS TEHNIKUMA 
TĪMEKĻVIETNES PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS 

PROTOKOLS 
 
 
Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta 21.12.2020. 
 
Izvērtēšana piedalījās:  
Sabīne Muceniece, sabiedrisko attiecību speciāliste 
Linda Riba, projektu vadītāja 
Jānis Pāže, datortīkla administrators 
 
Iestādes nosaukums: Valmieras tehnikums 
Tīmekļvietne: www.valmierastehnikums.lv 
 
Pēc nejaušības principa piekļūstamības izvērtēšana tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām: 

1. Metodiskais darbs - https://valmierastehnikums.lv/lv/metodiskais-darbs 
2. “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” - 

https://valmierastehnikums.lv/lv/sam-841-nodarbinato-personu-profesionalas-kompetences-
pilnveide 

3. Dienesta viesnīca - https://valmierastehnikums.lv/lv/dienesta-viesnica 
4. Izglītība pēc 9.klases - https://valmierastehnikums.lv/lv/izglitiba-pec-9klases 
5. Kontakti - https://valmierastehnikums.lv/lv/kontakti  

 
Tīmekļvietnes sadaļas: 

Pārbaudāmā piekļūstamības prasība: 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lapas nosaukums 
Vai lapai ir nosaukums? 

jā jā jā nē jā 

2. Attēla tekstuālas alternatīvas (“alt text”) 
Vai lapā iekļautajiem attēliem, ilustrācijām, diagrammām 
utt. Ir tekstuālā alternatīva? 

jā jā jā nē jā 

3. Virsraksti 
Vai tiek izmantoti lapas virsraksti un to līmeņi ir izkārtoti 
jēgpilnā hierarhijā? 

jā jā jā jā jā 

4. Kontrastu koeficienti (“krāsu kontrasti”) 
Vai starp tekstu un fonu ir pietiekams kontrasts? 

jā jā jā jā jā 

5. Teksta izmēru maiņa 
Vai korekti mainās lapas teksta izmērs? 

nē jā jā jā Jā  

6. Piekļūstamība no tastatūras un redzamais fokuss 
Vai visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras un 
vienmēr ir redzams tastatūras fokuss? 

nē nē nē nē nē 

7. Formas, lauku nosaukumi, kļūdas (tostarp 
meklēšanas laukos) 
Vai formas lauki ir piekļūstami, īpaši tie, kur jāizvēlas no 
dinamiska saraksta? 

jā jā jā jā jā 

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo 
Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo atbilst 
piekļūstamības prasībām? 

n/a n/a n/a n/a n/a 

9. Multimediju (video, audio) alternatīvas 
Vai multimediju saturam tiek piedāvātas alternatīvas? 

n/a n/a n/a n/a n/a 

10. Pamatstruktūras pārbaude 
Vai lapas pamatstruktūra ir saprotama, bez stila un 
attēliem? 

jā jā jā jā jā 
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Secinājumi un veicamās darbības: 

1. Veicot piekļūstamības pārbaudi secināms, ka tīmekļvietne daļēji atbilst Ministru kabineta 
2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"  
prasībām: 

1.1. Dažiem attēliem trūkst tekstuālā alternatīva; 
1.2. Video saturam nav pievienoti subtitri; 
1.3. Nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu 

iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus. 
1.4. Lapas funkcionalitāte nav piekļūstama no tastatūras.  

2. Regulāri testējot un saņemot kļūdu paziņojumus no lietotājiem, mēs plānots atjauninātu un 
uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību un novērst konstatētās nepilnības pēc iespējas ātrāk. 

 
 
Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:  
Sabīne Muceniece, sabiedrisko attiecību speciāliste  _________________ 
 
Linda Riba, projektu vadītāja     _________________ 
 
Jānis Pāže, datortīkla administrators    _________________ 
 
Šis paziņojums ir sagatavots 22.12.2020. 


