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PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA VEIDLAPA 

Tīmekļvietnes atbilstība 
piekļūstamības prasībām 
veikta (veikšanas datums): 

21.12.2022. 
 Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts): 
Ilze Pavlova, Valsts kancelejas 
Komunikācijas departamenta 
vadītāja 

Iestādes nosaukums: Valsts kanceleja 
 Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts): 
Mētra Aržanovska, Valsts 
kancelejas Komunikācijas 
departamenta konsultante 

Tīmekļvietnes domēna 
nosaukums (URL): 

https://covid19.gov.lv/  
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https://covid19.gov.lv/co
vid-19/par-covid-
19/kam-veic-bezmaksas-
covid-19-analizes  

Atbilst Atbilst Atbilst Nav 
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https://covid19.gov.lv/co
vid-19/drosibas-
pasakumi/majas-
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Aizpildot tabulu, rīkoties šādi: 1) ja pārbaudāmais elements atbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmējiet tabulā konkrētajā ailē “Atbilst”; 2) 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. 
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Komentāri: 

Dažām sadaļām tīmekļvietņu saites neatbilst lapas nosaukumam. Ņemot vērā to, ka drošības pasākumu regulējums pandēmijas laikā bieži mainījās un sadaļu nosaukumi 

tika izmainīti, tika izmantotas tās pašas saites, jo tās ir dažādos citus resursos, mājaslapās. Pārskatot sadaļas ar rīku Wave, secināts, ka dažās sadaļās ir izlaists kāds no 

virsrakstu līmeņiem, taču norādītās kļūdas nav būtiskas mājaslapas funkcionēšanai un satura pārskatīšanai.  

 

Pārbaudi apstiprināja (Jānis Citskovskis, Valsts kancelejas direktors):   

 

* 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 

 

 


