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1.

Tīmekļvietnes http://www.talsu2vsk.lv/ , kurām veicama piekļūstamības prasību

izvērtēšana
Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes
ievieto informāciju internetā” (turpmāk –Noteikumi Nr.445) 26.1.1. apakšpunktu iestāde reizi gadā veic
tīmekļvietnes vienkāršoto izvērtēšanu. Saskaņā ar Noteikumu Nr.445 1. pielikuma 2.1.1. apakšpunktu
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –VARAM) izstrādātajām vadlīnijām
iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un
nesamērīga sloga pamatošanai piekļūstamības prasību noteikšana jāveic vismaz piecām tīmekļvietnes
sadaļām, kas ir obligātas tīmekļvietnes sastāvdaļas atbilstoši Noteikumu Nr.445 20. punktam un tiek
izvērtētas atbilstoši lielākajam lietotāju skaitam.
Saskaņā ar informāciju par statistikas datiem, kas iegūti no Google Analytics piecas visbiežāk
apmeklētās tīmekļvietnes http://www.talsu2vsk.lv/

sadaļas laika posmā no 2020. gada 1. janvāra

līdz 2020. gada 31. decembrim (skat. 1.1. attēlu), kurām veicama piekļūstamības prasību izvērtēšana ,ir
sekojošas:
 “Sākumlapa” (http://www.talsu2vsk.lv/)
 “Stundu saraksts” (http://www.talsu2vsk.lv/macibas/stundu-saraksts)
 “Galerijas” (http://www.talsu2vsk.lv/aktuali/galerijas)
 “Skolotāju konsultāciju laiki” (http://www.talsu2vsk.lv/macibas/skolotaju-konsultaciju-laiki/)
 “Mācības” (http://www.talsu2vsk.lv/macibas)

2. Piekļūstamības prasību izvērtējums
2.1. Lapu nosaukums
Tabulā Nr. 2.1. redzams veiktais izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes http://www.talsu2vsk.lv/
nosaukumu izvērtējums.
2.1.tabula Izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu nosaukumu izvērtējums
Izvērtētā sadaļa

Nosaukums atbilstoši un

Nosaukums ir unikāls

kodolīgi raksturo lapas
saturu
Sākumlapa

+

+

Stundu saraksts

+

+

Galerijas

+

+

Skolotāju konsultāciju laiki

+

+

Mācības

+

+

2.1.attēls. Ekrānšāviņš ar Firefox pārlūkprogrammāredzamiem lapu nosaukumiem cilnēs.
Pamatojoties uz 2.1. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka visu izvērtējumā iekļauto
tīmekļvietnes lapu nosaukumi atbilst piekļūstamības prasībām.
2.2.Attēla tekstuālas alternatīvas (“alt text”)
Tabulā Nr. 2.2. redzams veiktais izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu attēla tekstuālās alternatīvas
izvērtējums.
2.2.tabula. Izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu tekstuālās alternatīvas izvērtējums
Izvērtētā sadaļa

Attēla tekstuālās alternatīvas atbilst vadlīnijās norādītajiem
kritērijiem

Sākumlapa

-

Stundu saraksts

+

Galerijas

+

Skolotāju konsultāciju laiki

+

Mācības

+

Sākumlapā ievietotajiem attēliem trūkst attēla tekstuālās alternatīvas
Pamatojoties uz 2.2. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka izvērtējumā iekļauto
tīmekļvietnes lapu attēlu tekstuālas alternatīvas (“atl text”) dalēji atbilst piekļūstamības prasībām.

2.3.Virsraksti
Tabulā Nr.2.3.redzams veiktais izvērtējumā iekļauto tīmekļvietes lapu virsrakstu izvērtējums.
2.3.tabula Izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu virsrakstu izvērtējums
Izvērtētā sadaļa

Lapai ir virsraksts

Viss, kas izskatās pēc

Visi teksti, kas

virsrakstiem ir

iezīmēti kā

iezīmēts kodā kā

virsraksti,

virsraksts

patiešām lapā
tiek izmantoti kā
sadaļu virsraksti

Sākumlapa

+

+

-

Stundu saraksts

+

+

+

Galerijas

+

+

+

Skolotāju konsultāciju

+

+

+

+

+

+

laiki
Mācības

Veicot tīmekļvietnes virsrakstu atbilstamības piekļūstamības prasībām izvērtējumu, secināms,
ka virsrakstu hierarhija ir jēgpilna, virsrakstu līmeņi netiek izlaisti, taču sākumlapā ir nevis viens galvenais
virsraksts,

iekodēts kā <h1>, bet vairāki(skat.2.3.attēlu), taču šeit būtiski atzīmēt, ka 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.

2.3.attēls. Ekrānšāviņš ar redzamiem vairākiem H1 virsrakstiem sadaļā “Sākumlapa”.
Pamatojoties uz 2.3. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka izvērtējumā iekļauto
tīmekļvietnes lapu virsraksti daļēji atbilst piekļūstamības prasībām.
2.4. Kontrasta koeficients – spožuma kontrasts
Tīmekļvietnes atbilstamības piekļūstamības prasībām izvērtējumā iekļauto lapu spožuma
kontrasta koeficienta pārbaudes gaitā secināms, ka tīmekļvietnē lielākajā daļā 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 (skat.2.4.attēlu).

2.4.attēls. Ekrānšāviņš ar redzamām kontrasta problēmām

Pamatojoties uz 2.4. apakšnodaļā veiktoizvērtējumu, secināms, ka visu izvērtējumā iekļauto
tīmekļvietnes lapu spožuma kontrasta koeficients daļēji atbilst piekļūstamības prasībām.
2.5.Teksta izmēra maiņa
Tabulā Nr.2.4.redzams veiktais izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu teksta izmēra maiņas
izvērtējums.
2.4.tabula Izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu teksta izmēra maiņas
Izvērtētā sadaļa

Viss lapas

Teksts

Mainot

Visas pogas,

Lietotājs var

teksts kļūst

nepazūd,

izmēru,

formu lauki ir

izlasīt

lielāks

netiek

teksts, attēli

redzamas un

teikumus un

nogriezta kāda

un cits saturs

izmantojamas teksta

tā daļa

nepārklājas

blokus,
neizmantojot
horizantālo
ritināšanu

Sākumlapa

+

+

+

+

+

Stundu saraksts

+

+

+

+

+

Galerijas

+

+

+

+

+

Skolotāju

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

konsultāciju laiki
Mācības

Veicot tīmekļvietnes teksta izmēra maiņas atbilstamības piekļūstamības prasībām izvērtējumu,
secināms, ka visās tīmekļvietnes sadaļās teksta izmēra maiņas rezultātā (ar iebūvētajām pārlīku zoom
funkcijām) redzams, ka tekstu palielinot, viss teksts joprojām paliek redzams un viegli izlasāms.
2.6. Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss
Tabulā Nr.2.5. redzams veiktais izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu tastatūras piekļuves un
vizuālā fokusaizvērtējums.
2.5.tabulā izvērtējumā iekļautās sadaļas ir sekojošas:
1 –ar tabulēšanas taustiņu var nonākt pie visiem elementiem;
2 –ar tabulēšanas taustiņu var pārvietoties prom no elementiem;
3 –tabulēšanas secība atbilst loģiskajai lasīšanas secībai (no augšas uz leju un no kreisās uz labo pusi);

4 –fokuss ir skaidri redzams, kad ar Tab taustiņu pārvietojas caur lapas elementiem, var
noteikt,kurš elements ir fokusā;
5 –lapā visu var izdarīt, izmantojot tikai tastatūru;
6 –ar Tab taustiņu nonākot nolaižamajā sarakstā, ar bulttaustiņu var pārvietoties pa visiem saraksta
elementiem, neizraisot darbību;
7 –ja attēli lapā ir kā saites, to vizuālais fokuss ir skaidrs un to var aktivizēt, izmantojot tastatūru.

2.5.tabula Izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu tastatūras piekļuves un vizuālā fokusa izvērtējums
Izvērtētā

1

2

3

4

5

6

7

Sākumlapa

-

+

+

+

+

+

+

Stundu

-

+

+

+

+

+

+

Galerijas

-

+

+

+

+

+

+

Skolotāju

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

sadaļa

saraksts

konsultāciju
laiki
Mācības

Attēlā Nr.2.7. redzama tastatūras piekļuves darbība tīmekļvietnes sadaļā “Sākumlapa”, kur arī
redzams, ka vizuālais fokuss ir punktēts rāmis.

2.7.attēls. Ekrānšāviņš, kurā redzama tastatūras piekļuves darbība tīmekļvietnes sadaļā
“Sākumlapa”.
Veicot tīmekļvietnes izvērtējumā iekļauto lapu novērtējumu, tika ievērots arī tas, ka ar Tab
taustiņu nonākot pie navigācijas izvēlnes, kurai ir apakšizvēlnes, tās neparādās fokusam esot uz
navigācijas izvēlnes elementa, un, lietotājam uzspiežot uz navigācijas izvēlnes elementa ar taustiņu
Enter, arī nevar piekļūt apakšizvēlēm.
Pamatojoties uz 2.6. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka visas izvērtējumā iekļautās
tīmekļvietnes lapas var daļējii lietot izmantojot tastatūru.

2.7. Formas, lauku nosaukumi un kļūdas paziņojumi
Veicot tīmekļvietnes izvērtējumā iekļauto lapu novērtējumu, tika secināts, ka tīmekļvietnē nav
formas, līdz ar to šī izvērtējuma daļa uz konkrēto tīmekļvietnē veikto izvērtējumu nav attiecināma.
2.8. Saturs, kas kustas, zibsnī vai mirgo
Izvērtējumā iekļautajās tīmekļvietes lapās nav saturs, kas kustas, zibsnī vai mirgo.
Taču sadaļā “Galerijas” attēlu sīkbilžu spilgtums mainās, bet, tikai tad, kad lietotājs tam uzvirza
kursoru, tādēļ arī tas nav uztverams par saturu, kas kustas, zibsnī vai mirgo, tādēļ, pamatojoties uz
2.8. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka visu izvērtējumā iekļauto tīmekļvietnes lapu saturs, kas
kustas, zibsnī vai mirgo atbilst piekļūstamības prasībām.
2.9. Multimediju (video, audio) alternatīvas
Lielākajā daļā izvērtējumā iekļautajās tīmekļvietes lapās nav video vai audio materiālu. Veicot
tīmekļvietnes izvērtējumā iekļauto lapu novērtējumu, tika secināts, ka daļai videomateriālu sākumlapā
nav titru.
Pamatojoties uz 2.9. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka izvērtējumā iekļauto
tīmekļvietnes lapās iekļautie video materiāli daļēji atbilst piekļūstamības prasībām.
2.10. Pamatstruktūras pārbaude
Ekrāņšāviņā (skat.2.8. attēlu) redzama sadaļā “Stundu saraksts” veiktā pamatstruktūras
pārbaude no kuras secināms, ka tīmekļvietnes pamatstruktūra sadaļā “Stundu saraksts” atbilst
piekļūstamības prasībām.

2.8.attēls. Ekrānšāviņš ar pamatstruktūras pārbaudi sadaļā “Stundu saraksts”.
Veiktajā pamatstruktūras pārbaudē arī citām izvērtējumā iekļautajām tīmekļvietnes lapām
(skat.2.5.tabulu), redzams, ka visas pārbaudītās tīmekļvietnes lapas atbilst piekļūstamības prasībām.
2.5.tabula Tīmekļvietnes pamatstruktūras pārbaude
Izvērtētā sadaļa

Informācija ir

tīmekļvietnes

Visiem

saprotama lasot

pamatstruktūru veido

informācijas

redzamajā secībā

vismaz trīs elementi:

blokiem ir

galvene, galvenā daļa

virsraksti, turklāt

un kājene (šo

tie ir loģiski un

elementu nosaukumi

viegli saprotami

dažādās tīmekļvietnēs
var atšķirties, taču
tiem jābūt pietiekami
saprotamiem, lai tos
varētu atpazīt);
Sākumlapa

+

+

+

Stundu saraksts

+

+

+

Galerijas

+

+

+

Skolotāju konsultāciju

+

+

+

+

+

+

laiki
Mācības

Pamatojoties

uz

2.10. apakšnodaļā veikto izvērtējumu, secināms, ka tīmekļvietnes

pamatstruktūras pārbaudes rezultāti liecina, ka tīmekļvietnes pamatstruktūra atbilst

VARAM

izstrādātajām vadlīnijām iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes
izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošanai.
2.11. Piekļūstamības prasību izvērtējuma kopsavilkums
Pamatojoties uz 2. nodaļas apakšnodaļās veikto tīmekļvietnes atbilstamības piekļūstamības
prasībām izvērtējumu ir secināms, ka tīmekļvietne daļēji atbilst prasībām, kuras noteiktas VARAM
izstrādātajās vadlīnijās iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes
izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošanai.

