
 

 

Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums) 

3.solis 

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums) 25.01.2022. 

 

Iestādes nosaukums 

 

Valmieras novada pašvaldība 

 

 

Tīmekļvietne 

 

www.valmierasnovads.lv 

 

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām: 

1. https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/ 

2. https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/par-pasvaldibu/kontakti/ 

3. https://www.valmierasnovads.lv/aktualitates/jaunumi/ 

4. https://www.valmierasnovads.lv/pakalpojumi/ 
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5. https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/izsoles-un-sludinajumi/ 

 

 

Tīmekļvietnes sadaļa  

(jānorāda katras sadaļas URL): 

 

Pārbaudāmā piekļūstamības 

prasība: 

1. 

https://www.valm

ierasnovads.lv/pa

svaldiba/par-

pasvaldibu/ 

2. 

https://www.valmi

erasnovads.lv/pasv

aldiba/par-

pasvaldibu/kontak

ti/ 

3. 

https://www.valmie

rasnovads.lv/aktual

itates/jaunumi/ 

4. 

https://www.valmie

rasnovads.lv/pakalp

ojumi/ 

5. 

https://www.valmi

erasnovads.lv/pasv

aldiba/informacija/i

zsoles-un-

sludinajumi/ 

1. Lapas nosaukums 

Vai lapai ir nosaukums? 

Par Valmieras 

novada 

pašvaldību – 

Valmieras novads 

Kontakti – 

Valmieras novads 

Jaunumi – 

Valmieras novads 

Pakalpojumi 

Valmieras novadā – 

Valmieras novads 

Izsoles un 

sludinājumi – 

Valmieras novads 

2. Attēla tekstuālas alternatīvas 

(“alt text”) 

Vai lapā iekļautajiem attēliem, 

ilustrācijām, diagrammām utt. Ir 

tekstuālā alternatīva? 

Jā Jā Jā Nav attēlu Jā 

3. Virsraksti 

Vai tiek izmantoti lapas virsraksti 

un to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā? 

Tiek izmantoti 

lapas virsraksti un 

to līmeņi ir 

izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā 

Tiek izmantoti 

lapas virsraksti un 

to līmeņi ir 

izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā 

Tiek izmantoti 

lapas virsraksti un 

to līmeņi ir 

izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā 

Tiek izmantoti 

lapas virsraksti un 

to līmeņi ir izkārtoti 

jēgpilnā hierarhijā 

Tiek izmantoti 

lapas virsraksti un 

to līmeņi ir 

izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā 

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? 

Lietotājiem 

iespējams tekstu 

Lietotājiem 

iespējams tekstu 

Lietotājiem 

iespējams tekstu 

Lietotājiem 

iespējams tekstu 

Lietotājiem 

iespējams tekstu 
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mainīt trīs 

dažādos izmēros 

mainīt trīs dažādos 

izmēros 

mainīt trīs dažādos 

izmēros 

mainīt trīs dažādos 

izmēros 

mainīt trīs dažādos 

izmēros 

6. Piekļūstamība no tastatūras un 

redzamais fokuss 

Vai visa lapas funkcionalitāte ir 

pieejama no tastatūras un vienmēr ir 

redzams tastatūras fokuss? 

Tab taustiņš lapā 

darbojas un ir 

redzams 

tastatūras fokuss 

Tab taustiņš lapā 

darbojas un ir 

redzams tastatūras 

fokuss 

Tab taustiņš lapā 

darbojas un ir 

redzams tastatūras 

fokuss 

Tab taustiņš lapā 

darbojas un ir 

redzams tastatūras 

fokuss 

Tab taustiņš lapā 

darbojas un ir 

redzams tastatūras 

fokuss 

7. Formas,lauku nosaukumi, 

kļūdas (tostarp meklēšanas laukos) 

Vai formas lauki ir piekļūstami, 

īpaši tie, kur jāizvēlas no dinamiska 

saraksta? 

Šajā sadaļā nav 

formas lauki. 

Šajā sadaļā nav 

formas lauki. 

Šajā sadaļā nav 

formas lauki. 

Šajā sadaļā nav 

formas lauki. 

Šajā sadaļā nav 

formas lauki. 

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī 

vai mirgo 

Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī 

vai mirgo atbilst piekļūstamības 

prasībām? 

Nav kustīgu, 

zibsnījošu vai 

mirgojošu detaļu 

Nav kustīgu, 

zibsnījošu vai 

mirgojošu detaļu 

Nav kustīgu, 

zibsnījošu vai 

mirgojošu detaļu 

Nav kustīgu, 

zibsnījošu vai 

mirgojošu detaļu 

Nav kustīgu, 

zibsnījošu vai 

mirgojošu detaļu 

9. Multimediju (video, audio) 

alternatīvas 

Vai multimediju saturam tiek 

piedāvātas alternatīvas? 

Šajā sadaļā nav 

multimediju 

satura 

Šajā sadaļā nav 

multimediju satura 

Titri tiek 

nodrošināti tikai 

tiem video 

materiāliem, kuri 

nav latviešu valodā, 

vai ir konkrēta 

projekta ietvaros, 

kur subtitri iekļauti 

tehniskajā 

specifikācijā. 

Video tiek ievietots 

lapā, kur tam ir 

tekstuāls virsraksts, 

kā arī īss aprakstu 

par video tēmu. 

Teksta noraksti nav 

pieejami. 

Šajā sadaļā nav 

multimediju satura 

Šajā sadaļā nav 

multimediju satura 
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10. Pamatstruktūras pārbaude 

Vai lapas pamatstruktūra ir 

saprotama, bez stila un attēliem? 

Mājaslapas saturs 

bez attēliem ir 

ļoti labi 

uztverams un 

gandrīz nemaina 

savu pašreizējo 

izskatu. Attēli ir 

vairāk 

papildinoši, bet 

ne izšķiroši satura 

uztveramībai. 

Ja mājaslapai tiek 

noņemti gan 

attēli, gan 

formatējuma stils, 

lapas struktūra ir 

loģiski sakārtota. 

Mājaslapas saturs 

bez attēliem ir ļoti 

labi uztverams un 

gandrīz nemaina 

savu pašreizējo 

izskatu. Attēli ir 

vairāk papildinoši, 

bet ne izšķiroši 

satura 

uztveramībai. 

Ja mājaslapai tiek 

noņemti gan attēli, 

gan formatējuma 

stils, lapas 

struktūra ir loģiski 

sakārtota. 

Mājaslapas saturs 

bez attēliem ir ļoti 

labi uztverams un 

gandrīz nemaina 

savu pašreizējo 

izskatu. Attēli ir 

vairāk papildinoši, 

bet ne izšķiroši 

satura 

uztveramībai. 

Ja mājaslapai tiek 

noņemti gan attēli, 

gan formatējuma 

stils, lapas struktūra 

ir loģiski sakārtota. 

Mājaslapas saturs 

bez attēliem ir ļoti 

labi uztverams un 

gandrīz nemaina 

savu pašreizējo 

izskatu. Attēli ir 

vairāk papildinoši, 

bet ne izšķiroši 

satura 

uztveramībai. 

Ja mājaslapai tiek 

noņemti gan attēli, 

gan formatējuma 

stils, lapas struktūra 

ir loģiski sakārtota. 

Mājaslapas saturs 

bez attēliem ir ļoti 

labi uztverams un 

gandrīz nemaina 

savu pašreizējo 

izskatu. Attēli ir 

vairāk papildinoši, 

bet ne izšķiroši 

satura 

uztveramībai. 

Ja mājaslapai tiek 

noņemti gan attēli, 

gan formatējuma 

stils, lapas 

struktūra ir loģiski 

sakārtota. 

 

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica: 

1. Zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļas digitālās komunikācijas un mārketinga speciāliste Juta Riekstiņa 

2. Informācijas tehnoloģiju centra vadītājs Edgars Martinsons 


