
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.zrkac.lv

Neatbilst (ar TAB taustiņu nav 

piekļūstamas vairākas no 

apakšizvēlnēm) Var izmantot 

lapas karti

Neatbilst (mājaslapas 

struktūra ir balstīta uz 

iekšējām saitēm, kas ved uz 

mājas lapas sadaļām un 

apakšsadaļām)

Neatbilst (ar TAB taustiņu nav 

piekļūstamas vairākas no 

apakšizvēlnēm) Var izmantot 

lapas karti

Neatbilst (Formu lauku 

nosaukumi un atbilžu varianti 

nenolasās ar ekrāna lasītāju, 

kļūdu paziņojumiem ir tikai 

viens identifikators - teksts)

Neatbilst (Mājas lapas 

noformējumā un saturā 

izmantotajiem attēliem nav 

texta alternatīvas)

Neatbilst (Lai arī virsrakstu un 

apakšvirsrakstu struktūra 

mājas lapā ir loģiska un 

pārskatāma, mājas lapas kodā 

virsraksti nav definēti)

Atbilst

Neatbilst (Visa lapas satura 

palielināšana darbojas, bet 

palielinot tikai tekstu, tas 

vairākās pozīcijās kāpj ārpus 

dizainiski noteiktajām 

robežām, ja teksts tiek 

palielināts vairāk par 140%)

Atbilst Atbilst Nav attiecināms

https://www.zrkac.lv/in

dex.php?view=kursi
Atbilst

Neatbilst (mājaslapas 

struktūra ir balstīta uz 

iekšējām saitēm, kas ved uz 

mājas lapas sadaļām un 

apakšsadaļām)

Atbilst Nav attiecināms Atbilst

Neatbilst (Lai arī virsrakstu un 

apakšvirsrakstu struktūra 

mājas lapā ir loģiska un 

pārskatāma, mājas lapas kodā 

virsraksti nav definēti)

Atbilst

Neatbilst (Visa lapas satura 

palielināšana darbojas, bet 

palielinot tikai tekstu, tas 

vairākās pozīcijās kāpj ārpus 

dizainiski noteiktajām 

robežām, ja teksts tiek 

palielināts vairāk par 120%)

Atbilst Nav attiecināms Nav attiecināms

https://www.zrkac.lv/in

dex.php?view=kursi&ko

mpetence=15 

Atbilst

Neatbilst (mājaslapas 

struktūra ir balstīta uz 

iekšējām saitēm, kas ved uz 

mājas lapas sadaļām un 

apakšsadaļām)

Atbilst

Neatbilst (Valodu diagnostikas 

testa aizpildīšanas pamācība, 

testa jautājumi un atbilžu 

varianti nenolasās ar ekrāna 

lasītāju)

Atbilst

Neatbilst (Lai arī virsrakstu un 

apakšvirsrakstu struktūra 

mājas lapā ir loģiska un 

pārskatāma, mājas lapas kodā 

virsraksti nav definēti)

Atbilst

Neatbilst (Visa lapas satura 

palielināšana darbojas, bet 

palielinot tikai tekstu, tas 

vairākās pozīcijās kāpj ārpus 

dizainiski noteiktajām 

robežām, ja teksts tiek 

palielināts vairāk par 150%)

Atbilst Atbilst Atbilst

https://www.zrkac.lv/in

dex.php?view=group&g

roup=1&id=95

Atbilst

Neatbilst (mājaslapas 

struktūra ir balstīta uz 

iekšējām saitēm, kas ved uz 

mājas lapas sadaļām un 

apakšsadaļām)

Atbilst Nav attiecināms Nav attiecināms

Neatbilst (Lai arī virsrakstu un 

apakšvirsrakstu struktūra 

mājas lapā ir loģiska un 

pārskatāma, mājas lapas kodā 

virsraksti nav definēti)

Atbilst Atbilst Atbilst Nav attiecināms Nav attiecināms

https://www.zrkac.lv/in

dex.php?view=kursi&ko

mpetence=18

Atbilst

Neatbilst (mājaslapas 

struktūra ir balstīta uz 

iekšējām saitēm, kas ved uz 

mājas lapas sadaļām un 

apakšsadaļām)

Atbilst Nav attiecināms Atbilst

Neatbilst (Lai arī virsrakstu un 

apakšvirsrakstu struktūra 

mājas lapā ir loģiska un 

pārskatāma, mājas lapas kodā 

virsraksti nav definēti)

Atbilst

Neatbilst (Visa lapas satura 

palielināšana darbojas, bet 

palielinot tikai tekstu, tas 

vairākās pozīcijās kāpj ārpus 

dizainiski noteiktajām 

robežām, ja teksts tiek 

palielināts vairāk par 150%)

Atbilst Atbilst Atbilst

PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS Nr.4-11

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām 

veikta (veikšanas datums):

Iestādes nosaukums:

Tīmekļvietnes domēna nosaukums (URL):

2021. gada 28. janvārī

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde

"Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs"

www.zrkac.lv

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica (vārds, uzvārds, amats):

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica (vārds, uzvārds, amats):

Zintis Buls,

 portāla redaktors

Aigars Kudrickis,

programmētājs

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):  Sarmīte Vīksna, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes

"Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" direktore

* Pārbaudes protokolu apstiprina atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai.

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