
2. pielikums 

Ministru kabineta 

2020. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 

 

Piekļūstamības paziņojums 

 Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas Tūrisma informācijas daļa saskaņā ar 

(iestādes nosaukums)   

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni (pasvītrot vajadzīgo) veidot 

piekļūstamu. 

  

Šis paziņojums attiecas 
uz 

  

https://visittalsi.com/ 

(norādīt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes adresi – URL; var būt vairākas) 

  

Izvērtējums tika veikts, izmantojot   

WCAG 2.0. AA 

(norādīt izmantoto izvērtēšanas metodi; ja izmantotas atšķirīgas metodes, norādīt visas atbilstoši to 

izmantošanai) 

  

Izvērtējumu apliecinošs dokuments   

 https://docs.google.com/document/d/1mO6YssIA2cHAiUMkOuTJ2y_rEUK-
X7Hy2P8LVojwxBE/edit?usp=sharing 

(pievienot hipersaiti uz izvērtējumu apliecinošu dokumentu, protokolu, pārskatu vai citu līdzvērtīgu dokumentu) 

Atbilstības statuss 

Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem: 

 

Tīmekļvietne/mobilā lietotne   

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  pilnīgi atbilst noteikumiem Nr. 445 

    

X Tīmekļvietne/mobilā lietotne  https://visittalsi.com/ 

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ: 

   Mājas lapas saturs neatbilst WCAG 2.0. AA 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. piekļūstamības principiem. 

  (norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus) 

    

http://m.likumi.lv/wwwraksti/2020/136/BILDES/N_445_P2.DOCX
https://docs.google.com/document/d/1mO6YssIA2cHAiUMkOuTJ2y_rEUK-X7Hy2P8LVojwxBE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mO6YssIA2cHAiUMkOuTJ2y_rEUK-X7Hy2P8LVojwxBE/edit?usp=sharing


 

Tīmekļvietne/mobilā lietotne   

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  neatbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ: 

    

  (norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus) 

 

Nepiekļūstamais saturs 

Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem atbilstoši izvēlētajam atbilstības statusam: 

X Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 

   Visittalsi.com sekojošas sadaļas – Sākumlapa, Ko redzēt, Kur paēst, Kur palikt, Jaunumi 

  (norādīt tīmekļvietņu/mobilo lietotņu neatbilstības un/vai norādīt, kuras sadaļas/saturs/funkcijas nav 

atbilstošas piekļūstamības prasībām) 

    

 

Noteikumos Nr. 445 minēto piekļūstamības prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu 

    

  (norādīt nepiekļūstamās sadaļas/saturu/funkcijas, uz kurām atbilstoši minēto noteikumu prasībām uz laiku ir 

attiecināts atbrīvojums nesamērīga sloga dēļ) 

    

 

Neattiecas. Uz saturu neattiecas noteikumu Nr. 445 prasības 

    

  (norādīt nepiekļūstamās iedaļas/saturu/funkcijas, uz kurām neattiecas minēto noteikumu prasības) 

Piekļūstamības alternatīvas 

(atbilstoši atbilstības statusam un nepiekļūstamajam saturam) 

 Informācija alternatīvi pieejama klātienē mutiski Talsu novada tūrisma informācijas centrā (Lielā iela 19/21, 
Talsi), drukātos tūrisma informācijas materiālos, telefoniski (26469057), Whatsup lietotnē, e-pastā (tic@talsi.lv), 
Facebook un Messenger Visit Talsi kontos. 

(norādīt piekļūstamības alternatīvas, to saņemšanas iespējas u. c. informāciju atbilstoši alternatīvai) 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu 

Atkārtoti pārskatīts   

  (norādīt paziņojuma pēdējās pārskatīšanas datumu; 

nenorāda, ja šis ir pirmreizējais paziņojums) 

    

Pirmreizēji sagatavots  23.12.2020. 

  (norādīt pirmreizējā paziņojuma sagatavošanas datumu) 

Atsauksmēm un saziņai 

Ar lapas uzturētājiem var sazināties klātienē, telefoniski, e-pastā un sociālajos tīklos. 
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201 

mailto:tic@talsi.lv


Tālrunis: +371 26469057 
E-pasts: tic@talsi.lv 
https://www.facebook.com/VisitTalsi/ 
https://visittalsi.com/talsu-tic/kontakti/ 

(aprakstīt atsauksmju sniegšanas mehānismu un norādīt hipersaiti, kuru izmantojot iestādi var informēt par 

atbilstības nepilnībām un pieprasīt piekļūstamo informāciju vai saturu) 

 

Līva Dāvidsone 
Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201 
Tālrunis: +371 26469057 
E-pasts: liva.davidsone@talsi.lv 

(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar iestādi piekļūstamības jautājumos) 

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība 

 Griezties pie Talsu novada pašvaldības izpilddirektores Ievas Krēķes 
Tālrunis: 29459973 
E–pasts: ieva.kreke@talsi.lv 
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās 17.00-19.00 
Kabinets: 209. / 2. korpuss 

(aprakstīt izpildes panākšanas procedūru iestādē (iesnieguma vai sūdzības par nepiekļūstamu saturu 

iesniegšanas un izpildes process) un, ja attiecināms, to pārraugošajā iestādē; 

norādīt kontaktinformāciju saziņai ar izpildes nodrošinātāju (struktūrvienību)) 

Ja iestāde, kas atbildīga par attiecīgās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes saturu, nav atbilstoši reaģējusi uz 

lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas 

Republikas Tiesībsargam: 

 Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 
 Tālrunis: +371 67686768, 
 Fakss: +371 67244074 
 e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv 
https://www.tiesibsargs.lv/ 

(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar Latvijas Republikas Tiesībsargu 

(hipersaite uz tīmekļvietni un tiesībsarga kontaktinformāciju)) 

 

mailto:tic@talsi.lv
https://www.facebook.com/VisitTalsi/
https://visittalsi.com/talsu-tic/kontakti/
mailto:liva.davidsone@talsi.lv
mailto:ieva.kreke@talsi.lv
tel:+37167686768
mailto:tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/


 

 

Izvērtēšanas protokola veidlapa (2. pielikums) 

3.solis 

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (datums) 23.12.2020. 

 

Iestādes nosaukums 

Talsu novada pašvaldības  

Kultūras un sporta attīstības nodaļas 

Tūrisma informācijas daļa 

 

 

Tīmekļvietne 

https://visittalsi.com/ 

 

Piekļūstamības pārbaude tika veikta sekojošām tīmekļvietnes sadaļām: 

1. Sākumlapa/ https://visittalsi.com/ 

2. Ko redzēt/ https://visittalsi.com/ko-redzet/ 

3. Kur paēst/ https://visittalsi.com/kur-paest/ 

4. Kur palikt/ https://visittalsi.com/kur-palikt/ 

5. Jaunumi/ https://visittalsi.com/jaunumi/ 

 

 

Tīmekļvietnes sadaļa  

(jānorāda katras sadaļas URL): 

 

Pārbaudāmā piekļūstamības prasība: 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Lapas nosaukums 
Vai lapai ir nosaukums? 

+ +  + + + 

2. Attēla tekstuālas alternatīvas (“alt text”) 

Vai lapā iekļautajiem attēliem, ilustrācijām, diagrammām utt. ir 

tekstuālā alternatīva? 

- - - - - 

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

hierarhijā? 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

6. Piekļūstamība no tastatūras un redzamais fokuss 
Vai visa lapas funkcionalitāte ir pieejama no tastatūras un vienmēr 

ir redzams tastatūras fokuss? 

- - - - - 

7. Formas,lauku nosaukumi, kļūdas (tostarp meklēšanas laukos) 

Vai formas lauki ir piekļūstami, īpaši tie, kur jāizvēlas no 

dinamiska saraksta? 

- - - - - 

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

prasībām? 

+ +  + + + 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

 

 

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica: 

1. Līva Dāvidsone, Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības nodaļas 

Tūrisma informācijas daļas vadītāja 

2. Laura Markusa Mārtinsone, Talsu novada pašvaldības Kultūras un sporta attīstības 

nodaļas Tūrisma informācijas daļas ceļojumu organizatore 

 

 

 

  



 

 

Tīmekļvietnes satura un auditorijas novērtēšanas veidlapa 

(3.pielikums) 

4.solis 

 

Izmanto informāciju no izvērtēšanas protokola 

Piekļūstamības 

prasību atbilstība 

tīmekļvietnes 

sadaļām 

1. 

H 

2. 

H 

3. 

H 

4. 

H 

5. 

H 

Tīmekļvietnes 

kopējais 

lietotāju 

skaits, cilv. 

(A) 

Lietotāju 

skaits 

konkrētajā 

sadaļā 

gadā cilv. 

(B) 

Procentuālais 

aprēķins 

(B no A 

procentos) 

Pieejamās 

alternatīvas 

(saraksts) 

1. Lapas 

nosaukums 

 

      38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 
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drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

2. Attēla 

tekstuālas 

alternatīvas (“alt 

text”) 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

3. Virsraksti      38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 
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sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

4. Kontrastu 

koeficienti 

(“krāsu 

kontrasti”) 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 
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drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

5. Teksta izmēru 

maiņa 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 
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sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

6. Piekļūstamība 

no tastatūras un 

redzamais fokuss 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

7. Formas, lauku 

nosaukumi, 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 
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kļūdas (tostarp 

meklēšanas 

laukos) 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

8. Saturs, kas 

pārvietojas, 

zibsnī vai mirgo 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 
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sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

9. Multimediju 

(video, audio) 

alternatīvas 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 
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drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

10. 

Pamatstruktūras 

pārbaude 

     38 909 17 928 46% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 16 734 43% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 6609 17% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 4428 11% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 

sociālajos 

tīklos 

     38 909 2690 7% Saziņa 

klātienē, 

drukātie 

materiāli, 

telefoniski, 

e-pastā, 
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sociālajos 

tīklos 

 



 

 

Piekļūstamības prasību ieviešanas pārmērīgā sloga finanšu 

aprēķina veidlapa (4.pielikums) 

5.solis 

 

Izmanto informāciju no izvērtēšanas protokola un mērķauditorijas izvērtēšanas veidlapas 

Piekļūstamības prasību 

atbilstība tīmekļvietnes 

sadaļām 

1. 

H 

2. 

H 

3. 

H 

4. 

H 

5. 

H 

Darba 

stundas 

kopā 

(summa 

H) 

Izdevumi, 

eiro 

(H 

xEur+T) 

Lietotāju 

skaits, 

cilv. 

(L) 

Izdevumi 

uz vienu 

lietotāju 

 (F) 

1. Lapas nosaukums 

 

          

         

         

         

         

2. Attēla tekstuālas 

alternatīvas (“alt text”) 

         

         

         

         

         

3. Virsraksti          

         

         

         

         

4. Kontrastu koeficienti 

(“krāsu kontrasti”) 

         

         

         

         

         

5. Teksta izmēru maiņa          

         

         

         

         

6. Piekļūstamība no 

tastatūras un redzamais 

fokuss 
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7. Formas, lauku 

nosaukumi, kļūdas 

(tostarp meklēšanas 

laukos) 

         

         

         

         

         

8. Saturs, kas pārvietojas, 

zibsnī vai mirgo 

         

         

         

         

         

9. Multimediju (video, 

audio) alternatīvas 

         

         

         

         

         

10. Pamatstruktūras 

pārbaude 

         

         

         

         

         

Kopā pārbaudītajai tīmekļvietnei   500 EUR 38 909 0.01 

EUR 

Jaunas tīmekļvietnes izstrāde  3000 

EUR 

38 909 0.08 

EUR 

Alternatīvo risinājumu nodrošināšana   Tiek nodrošināti neatkarīgi no 

mājas lapas visittalsi.com 

 

 


