
 

 

Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums) 

3.solis 

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums) 25.01.2021. 

 

Iestādes nosaukums 

 

Talsu pirmsskolas izglītības iestāde 

„Sprīdītis” 

 

 

Tīmekļvietne 

 

http://www.piispriditis.lv 

 

Piekļūstamības pārbaude tika veikta visvairāk skatītajām, sekojošām tīmekļvietnes 

sadaļām: 

1. “Sākumlapa” (http://www.piispriditis.lv/) 

2. “Noderīga informācija” (http://www.piispriditis.lv/atlaides/) 

3. 

“Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē” 

(http://www.piispriditis.lv/darba-laiki-bernu-registresanai-pii/) 

4. “Aktualitātes” (http://www.piispriditis.lv/category/aktualitates/) 

5. “Izglītības programma” (http://www.piispriditis.lv/izglitibas-programma/) 

 

Tīmekļvietnes sadaļa  

(jānorāda katras sadaļas 

URL): 

 

Pārbaudāmā piekļūstamības 

prasība: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lapas nosaukums 
Vai lapai ir nosaukums? 

Atbilst Daļēji  

atbilst. * 

Atbilst Atbilst Atbilst 

2. Attēla tekstuālas 

alternatīvas (“alt text”) 

Vai lapā iekļautajiem 

attēliem, ilustrācijām, 

diagrammām utt. Ir tekstuālā 

alternatīva? 

Daļēji  

atbilst. ** 

Daļēji  

atbilst. ** 

Daļēji  

atbilst. ** 

Daļēji  

atbilst. ** 

Daļēji  

atbilst. ** 
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3. Virsraksti 
Vai tiek izmantoti lapas 

virsraskti un to līmeņi ir 

izkārtoti jēgpilnā hierarhijā? 

Daļēji 

atbilst*** 

Atbilst Atbilst Daļēji 

atbilst*** 

Atbilst 

4. Kontrastu koeficienti 

(“krāsu kontrasti”) 
Vai starp tekstu un fonu ir 

pietiekams kotrasts? 

Daļēji  

atbilst. 

**** 

Daļēji  

atbilst. 

**** 

Daļēji  

atbilst. 

**** 

Daļēji  

atbilst. 

**** 

Daļēji  

atbilst. 

**** 

5. Teksta izmēru maiņa 
Vai korekti mainās lapas 

teksta izmērs? 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

6. Piekļūstamība no 

tastatūras un redzamais 

fokuss 
Vai visa lapas 

funkcionalitāte ir pieejama 

no tastatūras un vienmēr ir 

redzams tastatūras fokuss? 

Daļēji  

atbilst. 

***** 

Daļēji  

atbilst. 

***** 

Daļēji  

atbilst. 

***** 

Daļēji  

atbilst. 

***** 

Daļēji  

atbilst. 

***** 

7. Formas, lauku 

nosaukumi, kļūdas (tostarp 

meklēšanas laukos) 

Vai formas lauki ir 

piekļūstami, īpaši tie, kur 

jāizvēlas no dinamiska 

saraksta? 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms. 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

8. Saturs, kas pārvietojas, 

zibsnī vai mirgo 
Vai saturs, kas pārvietojas, 

zibsnī vai mirgo atbilst 

piekļūstamības prasībām? 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

9. Multimediju (video, 

audio) alternatīvas 
Vai multimediju saturam 

tiek piedāvātas alternatīvas? 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

10. Pamatstruktūras 

pārbaude 
Vai lapas pamatstruktūra ir 

saprotama, bez stila un 

attēliem? 

Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst Atbilst 

Piezīmes: 

 * - Lapu nosaukumi ir unikāli un saprotami.  Sadaļā Noderīga informācija 

nosaukums daļēji atspoguļo saturu. 

 ** - Dažām lapām, kur sānu slejā teik ievietots “Jaunākās galerijas” saite,  attēlam 

trūkst attēla tekstuālās alternatīvas.  

 *** - Sākumlapā ir nevis viens galvenais virsraksts,   iekodēts kā  <h1>, bet divi - Talsu PII 

“Sprīdītis”  un Aktualitātes, savukārt lapā aktualitātes, tie pat ir vairāki. (skat 2.3. attēlu), 

taču šeit būtiski atzīmēt, ka pēc VARAMizstrādātajām vadlīnijām iestāžu tīmekļvietnēm 

noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīga sloga 

pamatošanailapas sākšana ar <h1> norādīts kā ieteikums nevis obligāta prasība 
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 **** - Lielākajā daļā weblapas kontrasts starp fonu un tekstu atbilst normām, tomēr 

atsevišķās vietās navigācijas izvēlē, rakstu pievienošanas datumos,  kontrasts nav 

atbilstošs (2.61:1 līdz 3.36:1).  Norma 4.5:1 

 ***** - Nav pieejas navigācijas apakšizvēlēm ar datora klaviatūras palīdzību, nav 

redzams vizuālais fokuss uz linkiem un navigācijas joslas. 

 

Izvērtējums tika veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību 

ievērošanas ietekmes,  pārlūkprogrammām tika uzinstalēti spraudņi Wave, AXE, 

A11y, Alt Text tester, ChromeVox, A11y-Outliner, ChromeVox, Image ALT, 

Headings Map, High Contrast un izmantoti rīks: 

https://www.webaccessibility.com/ 

 

Veiktie tīmekļvietnes http://www.piispriditis.lv  izvērtējuma rezultāti norāda, ka 

tīmekļvietne daļēji atbilst  prasībām,  kuras  noteiktas Vides  aizsardzības  un  reģionālās  

attīstības  ministrijasizstrādātajās  vadlīnijās  iestāžu  tīmekļvietnēm  noteikto  

piekļūstamības  prasību  ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīga sloga 

pamatošanai.  

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:      

Andris Leja, sia Mappost programmētājs. 

Ilze Solovjova, Talsu pirmsskolas izglītības iestāde „Sprīdītis” vadītāja. 

https://www.webaccessibility.com/

