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PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA VEIDLAPA 

Tīmekļvietnes atbilstība 

piekļūstamības prasībām veikta 

(veikšanas datums): 

 

 Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts): 

Alise Ziemele, Satversmes 

tiesas priekšsēdētājas sekretāre 

Iestādes nosaukums:  

 
Satversmes tiesa 

   

Tīmekļvietnes domēna 

nosaukums (URL):  
https://www.satv.tiesa.gov.lv/ 

   

 

Novērtētās lapas 
Galvenā 

navigācija 

Pamatstruk-

tūras 

pārbaude 

Tastatūras 

piekļuve un 

vizuālais 

fokuss 

Formu lauki 

un kļūdu 

paziņojumi 

Attēlu 

tekstuālā 

alternatīva 

Virsraksti 
Krāsu 

kontrasti 

Teksta 

izmēra 

tālummaiņa 

Lapu 

nosaukumi 

Saturs, kas 

kustas, mirgo 

un zibsnī 

Multimediju 

(audio, video) 

satura 

alternatīvas 

https://www.satv.tiesa.go

v.lv/ 
Neatbilst Atbilst Neatbilst 

 

Atbilst  

 

Neatbilst 

 

Atbilst 

 

Neatbilst 

 

Daļēji 

atbilst 

Atbilst Atbilst Atbilst 

https://www.satv.tiesa.go

v.lv/cases/ 
Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Neatbilst Neatbilst Atbilst Atbilst Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 
https://www.satv.tiesa.go

v.lv/satversmes-

tiesa/kontakti/ 

Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Neatbilst Neatbilst Neatbilst Atbilst  Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

https://www.satv.tiesa.go

v.lv/ieteikumi-

konstitucionalas-

sudzibas-sagatavosanai/ 

Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Atbilst Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

https://www.satv.tiesa.go

v.lv/satversmes-

tiesa/struktura/tiesas-

sastavs/ 

Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Atbilst Neatbilst Daļēji 

atbilst 

Atbilst Nav 

attiecināms 

Nav 

attiecināms 

Aizpildot tabulu, rīkoties šādi: 1) ja pārbaudāmais elements atbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmējiet tabulā konkrētajā ailē “Atbilst”; 3) ja pārbaudāmais 

aspekts neatbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmējiet “Neatbilst”; 3) ja pārbaudāmais elements neatrodas izvēlētajā lapā, atzīmējiet “Nav attiecināms”. Šūnām, 

kurās norādīts “Neatbilst”, ieteicams pievienot komentāru , kas tieši neatbilst. Šī informācija būs nepieciešama, aizpildot piekļūstamības paziņojuma formu. 

 

Pārbaudi apstiprināja (vārds, uzvārds, amats): Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa 

* Pārbaudes protokolu atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai apstiprina iestādes vadītājs (atbilstoši MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 445 4. punktam). 

 ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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KOMENTĀRI: 

1. Galvenā navigācija - ar tastatūru nevar atvērt galvenos navigācijas elementus un apakšnavigācijas elementus. 

2. Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss - nav izcelts lauks uz kura ir uziets. Noklusētās navigācijas iespējas atbilst, izņemot “Enter”. 

3. Attēlu tekstuālā alternatīva – vairākās mājaslapas lapās attēliem nav pievienots ATL teksts. 

4. Krāsu kontrasti – gan parastajā skatā, gan pārslēdzot tekstu uz pelēkajiem toņiem galvenās navigācijas joslā cilnēm pārāk mazs kontrasts. 

Pārāk mazs kontrasts sāna izvēlnē - kalendāra sadaļā un lietu sadaļā. 

5. Virsraksti – dažās lapās virsraksti nav atzīmēti kā virsraksti. 

6. Teksta izmēra tālummaiņa – teksta izmēra tālummaiņa izmatojot Zoom page - atbilstība. Ja izmanto mājaslapā piedāvāto teksta izmēra 

maiņu AAA - neatbilstība. 

7. Lapu nosaukumi – vairākās mājaslapas vietās lapu nosaukumi neatbilst prasībām. 
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