PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS
Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (veikšanas
datums): 23.12.2020.
Iestādes nosaukums: Rīgas Centrālā bibliotēka

Tīmekļvietnes domēna nosaukums (URL): www.rcb.lv

Galvenā
navigācija

Pamatstrukt
ūras
pārbaude

https://www.rcb.lv/

Neatbilst.
Pirmā līmeņa
elementi
neatrodas
galvenē.
Navigācijas
bez peles
uzlabojumi,
sānu izvēle
neatspoguļo
izvēlni.

Neatbilst.
Burtu izmēru
maiņas
iespējas no
mājaslapas
navigācijas.
Jāpieliek ID
nosaukums
galvenajai
navigācijai
lapas augšā;

https://www.rcb.lv/parbiblioteku/kontakti/nod
alas-unfilialbibliotekas/

Neatbilst.
Pirmā līmeņa
elementi
neatrodas
galvenē.
Navigācijas
bez peles
uzlabojumi,
sānu izvēle

Neatbilst.
Darba laiku
tabulas
vasaras un
ziemas darba
laikam ir
vienā tabulā
ar darba
laikiem vienā

Novērtētās lapas

Tastatūras
piekļuve un
vizuālais
fokuss
Neatbilst.
Atsevišķi
elementiem,
piemēram,
kreisās puses
izvēlnē, nav
redzams
fokuss.
Izvēlnes
apakšsadaļas
ar klaviatūru
nav
iespējams
atvērt un tām
nav fokusa.

Neatbilst.
Atsevišķi
elementiem,
piemēram,
kreisās puses
izvēlnē, nav
redzams
fokuss.
Izvēlnes
apakšsadaļas

Formu lauki
un kļūdu
paziņojumi

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats): Aiga Balode, Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku
dienesta galvenā eksperte bibliotēku jomā.
Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats): Ingemārs Ašmanis,
Centrālās bibliotēkas Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas
datortīklu administrators.
Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats): Gatis Šantars, Rīgas Centrālās bibliotēkas
Informācijas sistēmu administrēšanas nodaļas vadītājs.

Attēlu
tekstuālā
alternatīva

Virsraksti

Atbilst.

Neatbilst.
Vairākās
pozīcijās nav
attēlu
tekstuālās
alternatīvas.

Atbilst.

Atbilst.

Neatbilst.
Vairākās
pozīcijās nav
attēlu
tekstuālās
alternatīvas.

Atbilst.

Krāsu
kontrasti

Teksta
izmēra
tālummaiņa

Neatbilst.
Kreisās puses
izvēlnes
krāsu
kontrasts.
Ziņu
aprakstiem
nav
pietiekams
kontrasts ar
balto fonu.
Nav
atbilstošs
kontrasts
burtiem uz
zilā fona
galvenē un
citur.
Neatbilst.
Kreisās puses
izvēlnes
krāsu
kontrasts.
Nav
atbilstošs
kontrasts
burtiem uz
zilā fona

Neatbilst.
Palielinot
tikai tekstu >
150%, vietām
lapas
izklājums
tiek
izkropļots.
Palielinot
tikai tekstu
tiek liegta
iespēja mainīt
valodu.

Neatbilst.
Palielinot
tikai tekstu >
150%, vietām
lapas
izklājums
tiek
izkropļots.
Palielinot
tikai tekstu

Atbilst.

Saturs, kas
kustas,
mirgo un
zibsnī
Atbilst.

Multimediju
(audio,
video) satura
alternatīvas
Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Lapu
nosaukumi

1

neatspoguļo
izvēlni.

rindā, kas
apgrūtina
darbu ar
mašīnlasītāju.

https://www.rcb.lv/eresursi/datubazes/

Neatbilst.
Pirmā līmeņa
elementi
neatrodas
galvenē.
Navigācijas
bez peles
uzlabojumi,
sānu izvēle
neatspoguļo
izvēlni.

Neatbilst.
Burtu izmēru
maiņas
iespējas no
mājaslapas
navigācijas.
Jāpieliek ID
nosaukums
galvenajai
navigācijai
lapas augšā

https://www.rcb.lv/202
0/09/baltu-kulturaiveltita-diena-rainis-unaspazija-lietuvaskulturas-saiknes/

Neatbilst.
Pirmā līmeņa
elementi
neatrodas
galvenē.
Navigācijas
bez peles
uzlabojumi,
sānu izvēle
neatspoguļo
izvēlni.

Neatbilst.
Burtu izmēru
maiņas
iespējas no
mājaslapas
navigācijas.
Jāpieliek ID
nosaukums
galvenajai
navigācijai
lapas augšā

https://www.rcb.lv/info
rmacija-zimju-valoda/

Neatbilst.
Pirmā līmeņa
elementi
neatrodas
galvenē.
Navigācijas
bez peles
uzlabojumi,
sānu izvēle
neatspoguļo
izvēlni.

Neatbilst.
Burtu izmēru
maiņas
iespējas no
mājaslapas
navigācijas.
Jāpieliek ID
nosaukums
galvenajai
navigācijai
lapas augšā

ar klaviatūru
nav
iespējams
atvērt un tām
nav fokusa.
Neatbilst.
Atsevišķi
elementiem,
piemēram,
kreisās puses
izvēlnē, nav
redzams
fokuss.
Izvēlnes
apakšsadaļas
ar klaviatūru
nav
iespējams
atvērt un tām
nav fokusa.
Neatbilst.
Atsevišķi
elementiem,
piemēram,
kreisās puses
izvēlnē, nav
redzams
fokuss.
Izvēlnes
apakšsadaļas
ar klaviatūru
nav
iespējams
atvērt un tām
nav fokusa.
Neatbilst.
Atsevišķi
elementiem,
piemēram,
kreisās puses
izvēlnē, nav
redzams
fokuss.
Izvēlnes
apakšsadaļas
ar klaviatūru
nav
iespējams
atvērt un tām
nav fokusa.

galvenē un
citur.

tiek liegta
iespēja mainīt
valodu.

Atbilst.

Neatbilst.
Vairākās
pozīcijās nav
attēlu
tekstuālās
alternatīvas.

Atbilst.

Neatbilst.
Kreisās puses
izvēlnes
krāsu
kontrasts.
Nav
atbilstošs
kontrasts
burtiem uz
zilā fona
galvenē un
citur.

Neatbilst.
Palielinot
tikai tekstu >
150%, vietām
lapas
izklājums
tiek
izkropļots.
Palielinot
tikai tekstu
tiek liegta
iespēja mainīt
valodu.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Neatbilst.
Vairākās
pozīcijās nav
attēlu
tekstuālās
alternatīvas.

Atbilst.

Neatbilst.
Kreisās puses
izvēlnes
krāsu
kontrasts.
Nav
atbilstošs
kontrasts
burtiem uz
zilā fona
galvenē un
citur.

Neatbilst.
Palielinot
tikai tekstu >
150%, vietām
lapas
izklājums
tiek
izkropļots.
Palielinot
tikai tekstu
tiek liegta
iespēja mainīt
valodu.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

Neatbilst.
Vairākās
pozīcijās nav
attēlu
tekstuālās
alternatīvas.

Atbilst.

Neatbilst.
Kreisās puses
izvēlnes
krāsu
kontrasts.
Nav
atbilstošs
kontrasts
burtiem uz
zilā fona
galvenē un
citur.

Neatbilst.
Palielinot
tikai tekstu >
150%, vietām
lapas
izklājums
tiek
izkropļots.
Palielinot
tikai tekstu
tiek liegta
iespēja mainīt
valodu.

Atbilst.

Atbilst.

Atbilst.

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.
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Pārbaudi apstiprināja (vārds, uzvārds, amats): Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita.

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