
 

 

Izvērtēšanas protokola veidlapa 

 

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums) 15.12.2020. 

 

Iestādes nosaukums 

 

Alsungas novada dome 

 

 

Tīmekļvietne 

 

https://alsunga.lv/lv/ 

 

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām: 

1. Jaunumi https://alsunga.lv/lv/ 

2. Kontakti https://alsunga.lv/lv/kontakti/ 

3. Budžets https://alsunga.lv/lv/budzets/ 

4. Pakalpojumi https://alsunga.lv/lv/pakalpojumi/ 

5. Sabiedrības līdzdalība https://alsunga.lv/lv/Sabiedribas_lidzdaliba/ 

 

 

Tīmekļvietnes sadaļa  

(jānorāda katras sadaļas URL): 

 

Pārbaudāmā piekļūstamības prasība: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lapas nosaukums 
Vai lapai ir nosaukums? 

Neatbilst. Visam lapām parādās viens nosaukums 

“Alsunga” 

2. Attēla tekstuālas alternatīvas 
(“alt text”) 

Vai lapā iekļautajiem attēliem, 

ilustrācijām, diagrammām utt. Ir 

tekstuālā alternatīva? 

Nav alt Nav attiecināms - lapās nav izmantoti 

attēli 

3. Virsraksti 
Vai tiek izmantoti lapas virsraskti un 

to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā 

hierarhijā? 

Daļēji atbilst. Visās lapās izmantoti tikai h1 līmeņa 

virsraksti, bet pēc lapu satura uzbūves, nepieciešami 

arī zemāka līmeņa virsraksti (tekstā iezīmēts ar Bold 

un struktūra redzama) 

4. Kontrastu koeficienti (“krāsu 4.4 1.69 8.59 8.59 8.59 
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kontrasti”) 
Vai starp tekstu un fonu ir pietiekams 

kontrasts? 

Daļēji atbilst. Saites iekrāsojas oranžā krāsā, kas 

nedod pietiekamu kontrastu ar pelēko fonu 

5. Teksta izmēru maiņa 
Vai korekti mainās lapas teksta 

izmērs? 

Lapas izmērs visām lapām mainās korekti. Traucē 

virtuālais asistents par COVID-19 jautājumiem, kas 

palielinās un nokļūst lapas centrā, tādējādi traucējot 

izlasīt tekstu. 

6. Piekļūstamība no tastatūras un 

redzamais fokuss 
Vai visa lapas funkcionalitāte ir 

pieejama no tastatūras un vienmēr ir 

redzams tastatūras fokuss? 

Tastatūras fokuss ir redzams tikai Ģerbonim lapas 

virsraksta joslā. Pārējā Tab pārvietošanās redzama 

lapas apakšā iznirstošā saitē, bet nav redzams fokuss 

ekrānā. Tab nepārvietojas par sadaļu virsrakstiem, bet 

iet iekšā katras sadaļas apakšsadaļās. 

7. Formas,lauku nosaukumi, kļūdas 
(tostarp meklēšanas laukos) 

Vai formas lauki ir piekļūstami, īpaši 

tie, kur jāizvēlas no dinamiska 

saraksta? 

Meklētājs ir visu lapu galvenē, bet tam nav iespējams 

piekļūt ar Tab. 

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai 

mirgo 
Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī vai 

mirgo atbilst piekļūstamības 

prasībām? 

Lapā ir viens baneris (uz Tiesībsarga sagatavotu pdf 

failu), kas pārvietojas, zibsnī vai mirgo. Uzpiežot, 

atveras fails. Citā veidā zibsnīšanu nav iespējams 

apturēt. 

9. Multimediju (video, audio) 

alternatīvas 
Vai multimediju saturam tiek 

piedāvātas alternatīvas? 

Nav attiecināms. Nevienā no pārbaudītajām lapām 

nav izmantoti multimediji. 

10. Pamatstruktūras pārbaude 
Vai lapas pamatstruktūra ir 

saprotama, bez stila un attēliem? 

Ir 

saprotama, 

bet 

palielinot 

teksts 

pārklājas 

un vairs 

nav 

saprotams. 

Palielinot, 

tabula 

iziet 

ārpus 

ekrāna 

robežām 

Atbilst Palielinot, 

tabula 

iziet 

ārpus 

ekrāna 

robežām 

Atbilst 

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica: Administratīvā un attīstības nodaļa 

Pārbaudi apstiprināja: Daiga Kalniņa, Alsungas novada domes priekšsēdētāja 


