
Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums)
3.solis

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums)

Iestādes nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzmes slimnīca”

Tīmekļvietne www.vidzemesslimnica.lv

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām:

1. https://vidzemesslimnica.lv/informacija-pacientiem/

2. https://vidzemesslimnica.lv/jaunumi/

3. https://vidzemesslimnica.lv/arsti/

4. https://vidzemesslimnica.lv/pakalpojumi/

5. https://vidzemesslimnica.lv/pateicibas-iesniegumi-ierosinajumi/

Tīmekļvietnes sadaļa 
(jānorāda katras
 sadaļas URL):

1.https://vidzemes
slimnica.lv/inform
acija-pacientiem/

2.https://vidzemes
slimnica.lv/jaunu
mi/

3.https://vidzemes
slimnica.lv/arsti/

4.https://vidzemes
slimnica.lv/pakalp
ojumi/

5.https://vidzemessli
mnica.lv/pateicibas-
iesniegumi-
ierosinajumi/



Pārbaudāmā piekļūstamības 
prasība:
1. Lapas nosaukums
Vai lapai ir nosaukums?

Slimnīcas  logo:
Informācija
pacientiem  –
Vidzemes slimnīca

 Slimnīcas  logo:
Jaunumi  –
Vidzemes slimnīca

Slimnīcas  logo:
Ārsti  –  Vidzemes
slimnīca

Slimnīcas  logo:
Pakalpojumi  –
Vidzemes slimnīca

Slimnīcas  logo:
Pateicības,
iesniegumi,
ierosinājumi  –
Vidzemes slimnīca

2. Attēla tekstuālas alternatīvas 
(“alt text”)
Vai lapā iekļautajiem attēliem, 
ilustrācijām, diagrammām utt. Ir 
tekstuālā alternatīva?

Nav Nav Nav Nav Nav

3. Virsraksti
Vai tiek izmantoti lapas virsraskti 
un to līmeņi ir izkārtoti jēgpilnā 
hierarhijā?

Tiek  izmantotas
lapu  virsraksti   un
papildus  saturu
strukturējošas
sadaļas, kas atrodas
lapas kreisajā pusē.
to  līmeņi  ir
izkārtoti  jēgpilnā
hierarhijā – kreisās
lapas  puses
izvēlnes.

Tiek  izmantotas
lapu  virsraksti   un
papildus  saturu
strukturējošas
sadaļas, kas atrodas
lapas kreisajā pusē.
to  līmeņi  ir
izkārtoti  jēgpilnā
hierarhijā – kreisās
lapas  puses
izvēlnes..

Tiek  izmantotas
lapu  saturu
strukturējošas
sadaļas,  uz  kurām
uzspiežot  parādās
informācija  par
konkrēto  datu
pieprasījumu. 

Tiek  izmantotas
lapu  virsraksti   un
papildus  saturu
strukturējošas
sadaļas, kas atrodas
lapas kreisajā pusē.
to  līmeņi  ir
izkārtoti  jēgpilnā
hierarhijā – kreisās
lapas  puses
izvēlnes.

Tiek  izmantotas  lapu
virsraksti  un papildus
saturu  strukturējošas
sadaļas,  kas  atrodas
lapas  kreisajā  pusē.
to  līmeņi  ir  izkārtoti
jēgpilnā  hierarhijā  –
kreisās  lapas  puses
izvēlnes..

4. Kontrastu koeficienti (“krāsu 
kontrasti”)
Vai starp tekstu un fonu ir 
pietiekams kotrasts?

Jā Jā Jā Jā Jā

5. Teksta izmēru maiņa
Vai korekti mainās lapas teksta 
izmērs?

Dažādu  izmēru
tekstu  pieejamība.
Lapas  tekstuālā
informācija
pielāgojas  ekrāna

Dažādu  izmēru
tekstu  pieejamība.
Lapas  tekstuālā
informācija
pielāgojas  ekrāna

Dažādu  izmēru
tekstu  pieejamība.
Lapas  tekstuālā
informācija
pielāgojas  ekrāna

Dažādu  izmēru
tekstu  pieejamība.
Lapas  tekstuālā
informācija
pielāgojas  ekrāna

Dažādu izmēru tekstu
pieejamība.  Lapas
tekstuālā  informācija
pielāgojas  ekrāna
lieluma  maiņām
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lieluma  maiņām
(RESPONSIVE).

lieluma  maiņām
(RESPONSIVE).

lieluma  maiņām
(RESPONSIVE).. 

lieluma  maiņām
(RESPONSIVE).. 

(RESPONSIVE).

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,  nav
redzams  tastatūras
fokuss

TAB  taustiņš  lapā
darbojas,  nav
redzams  tastatūras
fokuss

TAB  taustiņš  lapā
darbojas,  nav
redzams  tastatūras
fokuss

TAB  taustiņš  lapā
darbojas,  nav
redzams  tastatūras
fokuss

TAB  taustiņš  lapā
darbojas, nav 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

Izstrādāta  Formas
kļūdainā  lauka
attēlošana

8. Saturs, kas pārvietojas, zibsnī 
vai mirgo
Vai saturs, kas pārvietojas, zibsnī 
vai mirgo atbilst piekļūstamības 
prasībām?

Nav  kustīgu  vai
mirgojošu detaļu

Nav  kustīgu  vai
mirgojošu detaļu

Nav  kustīgu  vai
mirgojošu detaļu

Nav  kustīgu  vai
mirgojošu detaļu

Nav  kustīgu  vai
mirgojošu detaļu

9. Multimediju (video, audio) 
alternatīvas
Vai multimediju saturam tiek 
piedāvātas alternatīvas?

Šajā  sadaļā  nav
multimediju satura

Šajā  sadaļā  nav
multimediju satura

Šajā  sadaļā  nav
multimediju satura

Šajā  sadaļā  nav
multimediju satura

Šajā  sadaļā  nav
multimediju satura

10. Pamatstruktūras pārbaude
Vai lapas pamatstruktūra ir 
saprotama, bez stila un attēliem?

Mājaslapas  saturs
ir  bez  attēliem  un
ļoti labi uztverams.
Struktūra ir loģiski
sakārtota.

Mājaslapas  saturs
bez attēliem ir  ļoti
labi  uztverams.
Attēliem  ir
papildinoša
funkcija,  saturu
neizšķiroši.  Ja
mājas  lapai  tiek
noņemti  gan  attēli,
gan  formatējuma
stils,  lapas

Mājaslapas  saturs
bez  attēliem ir  ļoti
labi  uztverams.
Attēliem  ir
papildinoša
funkcija,  saturu
neizšķiroši.  Ja
mājas  lapai  tiek
noņemti  gan  attēli,
gan  formatējuma
stils,  lapas

Mājaslapas saturs ir
bez attēliem un ļoti
labi  uztverams.
Struktūra ir  loģiski
sakārtota.

Mājaslapas  saturs  ir
bez  attēliem  un  ļoti
labi  uztverams.
Struktūra  ir  loģiski
sakārtota.
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struktūra  ir  loģiski
sakārtota.

struktūra  ir  loģiski
sakārtota.

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:

1.____Attīstības un mārketinga daļas vadītāja Jolanta Vaido______________________________________

2.___Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs Dainis Ciguzis__________________________________________
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