Piekļūstamības paziņojums
Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde ''Vecsaules pamatskola'' saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas
savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Vecsaules pamatskola- https://www.vecsaulespsk.lv/
Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto
piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.
Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
Vecsaules pamatskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
•
•
•
•

Sadaļām ''Par izglītības iestādi'' un ''Projekti'' izmantojot ''Tab'' navigāciju nav pieejamas apakšsadaļas. Mājas lapai tiks veidots
saturs, lai būtu piekļūstamas visas sadaļas.
Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, nav alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem tiks
pievienots.
Mājas lapas tekstiem kontrasts neatbilst standartā notektajam.Kontrasts tiks precizēts, sadarbojoties ar mājas lapas tehnisko
uzturētāju.
Vecsaules pamatskolas mājas lapas sadaļā ''Aktualitātes'' tiek publicēti video no YouTube un tie ir publicēti bez subtitru izvēles.
Kā turpmāko piekļūstamības alternatīvu redzam aprakstu publicēšanu par video redzamo.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.12.2020. Izvērtēšanu veica Vecsaules pamatskolas lietvedis-arhivārs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: .
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veikta (veikšanas datums):

28.12.2020.

Iestādes nosaukums:

Bauskas novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestāde ‘’Vecsaules
pamatskola’’

Tīmekļvietnes domēna
nosaukums (URL):

https://www.vecsaulespsk.lv/

Novērtētās
lapas

Galvenā
navigācija

Pamatstruktūras
pārbaude

Tastatūras
piekļuve un
vizuālais fokuss

Formu lauki un
kļūdu paziņojumi
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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): Lilija Bula, Vecsaules pamatskolas direktore

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

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

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. vecsaule.skola@bauska.lv vai
zvanot tālr: +37126388608
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā
formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: vecsaule.skola@bauska.lv
Zvaniet: +37126388608
Adrese: Vecsaules pamatskola, Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV-3932
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.
Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir lietvede, tālr: +37126388608, e-pasts vecsaule.skola@bauska.lv
Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Bauskas novada pašvaldība, tālr: +37163922238, e-pasts dome@bauska.lv.
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību
Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, 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 28.12.2020un atkārtoti pārskatīts .
Šo paziņojumu apstiprināja Lilija Bula Vecsaules pamatskolas direktore.

