Liepāja, 2021.gada 9.augusts
PIEKĻUSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Esošās tīmekļvietnes izstrādē ir izmantotas dažādas tehnoloģijas, lai saturu padarītu
pieejamāku, tajā skaitā, lietotājiem ar redzes, dzirdes vai citiem kustību
ierobežojumiem. Tīmekļvietne www.liepajasteatris.lv atbilst Ministru kabineta
noteikumu Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.
Teksta izmēru un kontrasta maiņa
Pieejams
Navigācija ar tastatūru
Tīmekļvietne ļauj lietotājiem pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru. Pārvietoties pa
tīmekļvietni iespējams, nospiežot tabulācijas taustiņu “Tab", kas, visbiežāk, atrodas
klaviatūras kreisajā pusē. Katra taustiņa nospiešanas reize pārvieto kursoru uz lapas
nākošo elementu, piemēram, saitēm uz lapai būtiskām pogām. Fokusēto elementu
izceļ ierāmēts dzeltenas krāsas lodziņš. Aktivizēt šo elementu (t. i., "noklikšķinātu uz
tā") var, nospiežot taustiņu "Enter".

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram:



vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte.

Kā pieprasīt saturu piekļūstamā formātā?
Ja ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz
adresi pasts@liepajasteatris.lv, norādot:





Saiti uz saturu (URL);
Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, audio CD,
piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai
Ja rodas kādas problēmas, kas nav uzskaitītas šajā lapā, vai arī domājat, ka mājas lapa
neatbilst piekļūstamības prasībām, būsim pateicīgi, ja sazināsieties ar SIA Liepājas
teātris, zvanot: 63422514, rakstot e-pastu: pasts@liepajasteatris.lv vai nosūtot vēstuli
uz adresi: Teātra iela 4, Liepāja, LV-3401.
Kā mēs izvērtējām šīs tīmekļvietnes piekļūstamības prasības
Tīmeklvietnes izvērtējums tika veikts, izmantojot WCAG 2.0 vadlīniju AA līmeņa
rekomendācijas vienkāršotai tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtēšanai. Skatīt pilnu
informāciju par vadlīnijām angļu valodā www.w3.org/TR/WCAG20.
Ziņas par piekļūstamības paziņojuma sagatavošanu
Sagatavots 2021. gada 9.augustā.
Piekļūstamības prasību izvērtēšanas protokols
Liepājas teātra tīmekļvietnes www.liepajasteatri.lv piekļūstamības prasību izvērtējums
atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā
iestādes ievieto informāciju internetā" veikts 2021. gada 9.augustā.
Piekļūstamības prasība
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?
4.
Kontrastu
koeficienti
(“krāsu
kontrasti”)
Vai starp tekstu un fonu ir pietiekams
kotrasts?

Atbilstība
Atbilst
Daļēji

Atbilst

Atbilst

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?

Atbilst

Atbilst

Daļēji

Netiek izmantots

Daļēji

Atbilst

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica:
EVA CIEKURZE, t.26178724, eva.ciekurze@liepajasteatris.lv

Ko mēs darām, lai uzlabotu piekļūstamību
 Ievietojot informāciju, tiks papildu norādītas attēlu tekstuālās alternatīvas.
 Meklēšanas un saziņas laukiem nepieciešams programmēšanas atbalsts
funkcionalitātes sakārtošanai.
 Ievietojot multimediju saturu, vērtēsim iespēju piedāvāt alternatīvu (titrus,
aprakstošu tekstu)
Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība
Ja Liepājas teātris nav atbilstoši reaģējis uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par
tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas
Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu
informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv.

