2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 445

Piekļūstamības paziņojums
saskaņā ar

Talsu 2. vidusskola
(iestādes nosaukums)

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju
internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni (pasvītrot vajadzīgo) veidot
piekļūstamu.

Šis paziņojums attiecas uz

http://www.talsu2vsk.lv/

(norādīt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes adresi – URL; var būt vairākas)
Izvērtējums tika veikts, izmantojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās vadlīnijas
iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes
izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošanai
(norādīt izmantoto izvērtēšanas metodi; ja izmantotas atšķirīgas metodes, norādīt visas atbilstoši to
izmantošanai)
Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Izvērtēšanas protokols un veiktais izvērtējums

(pievienot hipersaiti uz izvērtējumu apliecinošu dokumentu, protokolu, pārskatu vai citu līdzvērtīgu dokumentu)
Atbilstības statuss
Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem:
Tīmekļvietne/mobilā lietotne
(var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes)
pilnīgi atbilst noteikumiem Nr. 445
Tīmekļvietne/mobilā lietotne

http://www.talsu2vsk.lv/

(var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes)
daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ:
Lapu nosaukumu struktūra veidota nepareizi – vispirms minēta iestāde un tad lapas mērķu raksturojoša
informācija. (ir talsu2vsk | Galerijas, jābūt Galerijas | Talsu 2. vidusskola)
Sākumlapā aktualitātēs attēliem nav pievienoti alternatīvie teksti. Sākumlapā virsraksti nav izvietoti jēgpilnā
hierarhijā, tajā ir vairāki virsrakti, kas iezīmēti kā galvenie (H1). Tomēr, pēc VARAM izstrādātajām

vadlīnijām iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un
nesamērīga sloga pamatošanai, lapas sākšana ar <H1> norādīts kā ieteikums nevis obligāta prasība.
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 3.15:1). Norma 4.5:1
Vizuālais fokuss ļoti labi redzams pārlūkā Chrome, ne īpaši labi pārlūkā Firefox. Nav pieejas navigācijas
apakšizvēlēm ar datora klaviatūras palīdzību.
Daļai videomateriālu sākumlapā nav titru.
(norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus)
Tīmekļvietne/mobilā lietotne
(var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes)
neatbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ:

(norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus)
Nepiekļūstamais saturs
Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem atbilstoši izvēlētajam atbilstības statusam:
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

(norādīt tīmekļvietņu/mobilo lietotņu neatbilstības un/vai norādīt, kuras sadaļas/saturs/funkcijas nav
atbilstošas piekļūstamības prasībām)
Noteikumos Nr. 445 minēto piekļūstamības prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu
Nav pieejas navigācijas apakšizvēlēm (zem sadaļām “Aktuāli”, “Mācības”, “Projekti”, “Par skolu”) pieejama
datora klaviatūras palīdzību.
(norādīt nepiekļūstamās sadaļas/saturu/funkcijas, uz kurām atbilstoši minēto noteikumu prasībām uz laiku
ir attiecināts atbrīvojums nesamērīga sloga dēļ)
Neattiecas. Uz saturu neattiecas noteikumu Nr. 445 prasības

(norādīt nepiekļūstamās iedaļas/saturu/funkcijas, uz kurām neattiecas minēto noteikumu prasības)
Piekļūstamības alternatīvas
(atbilstoši atbilstības statusam un nepiekļūstamajam saturam)

(norādīt piekļūstamības alternatīvas, to saņemšanas iespējas u. c. informāciju atbilstoši alternatīvai)
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Atkārtoti pārskatīts
(norādīt paziņojuma pēdējās pārskatīšanas datumu;
nenorāda, ja šis ir pirmreizējais paziņojums)
Pirmreizēji sagatavots 13.01.2021.

(norādīt pirmreizējā paziņojuma sagatavošanas datumu)
Atsauksmēm un saziņai
Talsu 2.vidusskola
Tālrunis: 63232161, 25616279
e-pasts: talsu2vidusskola@talsi.lv
adrese: K.Mīlenbaha 32, Talsi, LV - 3201
(aprakstīt atsauksmju sniegšanas mehānismu un norādīt hipersaiti, kuru izmantojot iestādi var informēt par
atbilstības nepilnībām un pieprasīt piekļūstamo informāciju vai saturu)
Liene Katlapa, Talsu 2.vidusskolas informātikas skolotāja, direktora vietniece izglītības jomā
Tālrunis: +371 29160503
(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar iestādi piekļūstamības jautājumos)
Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība
Iesniedzējs Talsu 2. vidusskolā iesniedz iesniegumu vai sūdzību par nepiekļūstamu saturu. Atbilde uz saņemto
iesniegumu tiek sniegta Iesniegumu likuma 5. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā: “Iestāde atbildi pēc būtības
sniedz saprātīgā termiņā [..], bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.”
Kontaktpersona par piekļūstamības jautājumiem: Liene Katlapa, Talsu 2.vidusskolas informātikas skolotāja,
direktora vietniece izglītības jomā, Tālrunis: +371 29160503
(aprakstīt izpildes panākšanas procedūru iestādē (iesnieguma vai sūdzības par nepiekļūstamu saturu
iesniegšanas un izpildes process) un, ja attiecināms, to pārraugošajā iestādē;
norādīt kontaktinformāciju saziņai ar izpildes nodrošinātāju (struktūrvienību))
Ja iestāde, kas atbildīga par attiecīgās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes saturu, nav atbilstoši reaģējusi uz
lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas
Republikas Tiesībsargam:
tālrunis: 67686768; e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv; tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010;
tīmekļvietne: www.tiesibsargs.lv
(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar Latvijas Republikas Tiesībsargu
(hipersaite uz tīmekļvietni un tiesībsarga kontaktinformāciju))

