PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS
Piekļūstamības paziņojums
Pumpuru vidusskolas administrācijai ir svarīgi savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu ikvienam.
Norādām, ka šobrīd tīmekļvietne www.pumpuri.lv daļēji atbilst Ministru kabineta noteikumu
Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” prasībām.
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM
sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas
ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:
Dažas sadaļas šajā tīmekļvietnē var nebūt pilnībā piekļūstamas. Piemēram, nav pieejama:
 Tīmekļas lapa nav piemērota vājredzīgiem,
 lapas satura attēlu tekstuālā versija,
 teksta izmēra maiņas rīks,
 kontrastu un krāsu maiņa visai tīmekļa lapai,
 dažu lapu nosaukumi,
 dažu tekstu izmēru maiņa,
 piekļūstamība no tastatūras,
 formas lauku nosaukumi,
 multimediju alternatīvas; video un audio saturam nav pievienoti subtitri,
 vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām,
 sadaļām nav nodrošināta “viegli lasīt” funkcionalitāte.
Piekļūstamības alternatīvas
Ja Jums ir nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz
adresi: pumpuruvsk@edu.jurmala.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 Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties
ar Pumpuru vidusskolas administrāciju.
E-pasts: pumpuruvsk@edu.jurmala.lv
Tālrunis: 67767312
Adrese: Kronvalda iela 8, Jūrmala, LV 2008
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.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protkols (.pdf)
Šī tīmekļvietne tika izvērtēta 21.11.2020.

Sūdzību iesniegšana
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura
piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.
Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija
Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 15.01.2020.

