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PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS 

Tīmekļvietnes atbilstība 

piekļūstamības prasībām veikta 

(veikšanas datums): 

21.12.2020. 

 Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica 

(vārds, uzvārds, amats): 

Eva Šmite-Krēgere 

Sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Iestādes nosaukums: Valsts kase 

 Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica 

(vārds, uzvārds, amats): 

Kaspars Bizuns 

Informātikas departamenta 

Informācijas tehnoloģiju 

attīstības daļas 

vecākais eksperts 

Tīmekļvietnes domēna 

nosaukums (URL): 
https://www.kase.gov.lv 

   

 

Novērtētās lapas 
Galvenā 

navigācija 

Pamatstruk-

tūras 

pārbaude 

Tastatūras 

piekļuve un 

vizuālais 

fokuss 

Formu lauki 

un kļūdu 

paziņojumi 

Attēlu 

tekstuālā 

alternatīva 

Virsraksti 
Krāsu 

kontrasti 

Teksta 

izmēra 

tālummaiņa 

Lapu 

nosaukumi 

Saturs, kas 

kustas, 

mirgo un 

zibsnī 

Multimediju 

(audio, 

video) satura 

alternatīvas 

Sākumlapa 
https://www.kase.gov.lv 

Neatbilst 
Ne visas saites 

galvenajā 

izvēlnes 

pirmajā līmenī 

ir piekļūstamas 

ar TAB 
taustiņu, kā arī 

ar to nevar 
atvērt galvenās 

izvēlnes otro 

līmeni un 
piekļūt otrā 

līmeņa saitēm. 

Neatbilst 
Tīmekļvietne 

izmanto 

4 pamatstruk-

tūras 

elementus 

(valodu 
pārslēgiem, 

galvenajai 
navigācijai 

un lapas 

kājenei), bet 
neizmanto 

meklēšanas 

formai un 
galvenajam 

saturam. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā ir 

iespēja 

pārvietoties 

ar TAB 

taustiņu, 
atvērt un 

vizuāli atšķirt 
fokusētās 

saites, 

izņemot 
gadījumus, 

kad nevar 

piekļūt 
saitēm, kas ir 

augšējā un 

galvenajā 

navigācijā. 

Atbilst Neatbilst 

Dažiem 

attēliem 

trūkst 

alternatīvā 

teksta, līdz ar 

to cilvēki, kas 
izmanto 

ekrānlasītāju, 
nevar piekļūt 

informācijai. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā 

izmantotie 

virsraksti 

neveido 

loģisku 
hierarhiju. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā 

publicētā 

satura krāsu 

kontrasta 

koeficients ir 
nepietiekams 

- zemāks par 
4,5. 

Atbilst Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapas 

kājenē 

iestrādāto 

kustīgo 

banneru 
animācijas 

cikla jeb 
intervāla 

garums ir 

pārāk mazs – 
tas ir mazāks 

par 

2 sekundēm, 
kā arī 

lietotājam 

pašam nav 

iespējas 

noteikt 

animācijas 
intervāla 

garumu.  

Nav 
attiecināms 

eKase 

https://www.kase.gov.lv/pa
kalpojumi/e-

pakalpojumi/ekase 

Neatbilst 
Ne visas saites 
galvenajā 

izvēlnes 

pirmajā līmenī 

Neatbilst 
Tīmekļvietne 
izmanto 

4 pamatstruk-

tūras 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā ir 

iespēja 

pārvietoties 

Atbilst Neatbilst 

Dažiem 
attēliem 

trūkst 

alternatīvā 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

izmantotie 

virsraksti 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

publicētā 

satura krāsu 

Atbilst Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapas 

kājenē 

iestrādāto 

Nav 

attiecināms 

https://www.kase.gov.lv/
https://www.kase.gov.lv/
https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/ekase
https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/ekase
https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/ekase
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ir piekļūstamas 
ar TAB 

taustiņu, kā arī 

ar to nevar 
atvērt galvenās 

izvēlnes otro 

līmeni un 
piekļūt otrā 

līmeņa saitēm. 

elementus 
(valodu 

pārslēgiem, 

galvenajai 
navigācijai 

un lapas 

kājenei), bet 
neizmanto 

meklēšanas 

formai un 
galvenajam 

saturam. 

ar TAB 
taustiņu, 

atvērt un 

vizuāli atšķirt 
fokusētās 

saites, 

izņemot 
gadījumus, 

kad nevar 

piekļūt 
saitēm, kas ir 

augšējā un 

galvenajā 
navigācijā. 

teksta, līdz ar 
to cilvēki, kas 

izmanto 

ekrānlasītāju, 
nevar piekļūt 

informācijai. 

neveido 
loģisku 

hierarhiju. 

kontrasta 
koeficients ir 

nepietiekams 

- zemāks par 
4,5. 

kustīgo 
banneru 

animācijas 

cikla jeb 
intervāla 

garums ir 

pārāk mazs – 
tas ir mazāks 

par 

2 sekundēm, 
kā arī 

lietotājam 

pašam nav 
iespējas 

noteikt 

animācijas 
intervāla 

garumu. 

Kontakti 

https://www.kase.gov.lv/va
lsts-kase/kontakti 

Neatbilst 
Ne visas saites 
galvenajā 

izvēlnes 

pirmajā līmenī 
ir piekļūstamas 

ar TAB 
taustiņu, kā arī 

ar to nevar 

atvērt galvenās 
izvēlnes otro 

līmeni un 

piekļūt otrā 

līmeņa saitēm. 

Neatbilst 
Tīmekļvietne 
izmanto 

4 pamatstruk-

tūras 
elementus 

(valodu 
pārslēgiem, 

galvenajai 

navigācijai 
un lapas 

kājenei), bet 

neizmanto 

meklēšanas 

formai un 

galvenajam 
saturam. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā ir 

iespēja 

pārvietoties 
ar TAB 

taustiņu, 
atvērt un 

vizuāli atšķirt 

fokusētās 
saites, 

izņemot 

gadījumus, 

kad nevar 

piekļūt 

saitēm, kas ir 
augšējā un 

galvenajā 

navigācijā. 

Atbilst Neatbilst 

Dažiem 
attēliem 

trūkst 

alternatīvā 
teksta, līdz ar 

to cilvēki, kas 
izmanto 

ekrānlasītāju, 

nevar piekļūt 
informācijai. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

izmantotie 

virsraksti 
neveido 

loģisku 
hierarhiju. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

publicētā 

satura krāsu 
kontrasta 

koeficients ir 
nepietiekams 

- zemāks par 

4,5. 

Atbilst Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapas 

kājenē 

iestrādāto 
kustīgo 

banneru 
animācijas 

cikla jeb 

intervāla 
garums ir 

pārāk mazs – 

tas ir mazāks 

par 

2 sekundēm, 

kā arī 
lietotājam 

pašam nav 

iespējas 
noteikt 

animācijas 

intervāla 
garumu. 

Nav 

attiecināms 

Budžetā veiktā maksājuma 

pārbaude 

https://www.kase.gov.lv/n
oderigi/budzeta-veikta-

maksajuma-parbaude 

Neatbilst 
Ne visas saites 

galvenajā 
izvēlnes 

pirmajā līmenī 

ir piekļūstamas 
ar TAB 

taustiņu, kā arī 

ar to nevar 
atvērt galvenās 

izvēlnes otro 
līmeni un 

piekļūt otrā 

līmeņa saitēm. 

Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā ir 
iespēja 

pārvietoties 

ar TAB 
taustiņu, 

atvērt un 

vizuāli atšķirt 
fokusētās 

saites, 
izņemot 

gadījumus, 

kad nevar 

Atbilst Neatbilst 

Dažiem 

attēliem 
trūkst 

alternatīvā 

teksta, līdz ar 
to cilvēki, kas 

izmanto 

ekrānlasītāju, 
nevar piekļūt 

informācijai. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā 
izmantotie 

virsraksti 

neveido 
loģisku 

hierarhiju. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapā 
publicētā 

satura krāsu 

kontrasta 
koeficients ir 

nepietiekams 

- zemāks par 
4,5. 

Atbilst Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-

nes lapas 
kājenē 

iestrādāto 

kustīgo 
banneru 

animācijas 

cikla jeb 
intervāla 

garums ir 
pārāk mazs – 

tas ir mazāks 

par 

Nav 

attiecināms 

https://www.kase.gov.lv/valsts-kase/kontakti
https://www.kase.gov.lv/valsts-kase/kontakti
https://www.kase.gov.lv/noderigi/budzeta-veikta-maksajuma-parbaude
https://www.kase.gov.lv/noderigi/budzeta-veikta-maksajuma-parbaude
https://www.kase.gov.lv/noderigi/budzeta-veikta-maksajuma-parbaude
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piekļūt 
saitēm, kas ir 

augšējā un 

galvenajā 
navigācijā. 

2 sekundēm, 
kā arī 

lietotājam 

pašam nav 
iespējas 

noteikt 

animācijas 
intervāla 

garumu. 

Jaunumi 

https://www.kase.gov.lv/ja
unumi 

Neatbilst 
Ne visas saites 
galvenajā 

izvēlnes 

pirmajā līmenī 
ir piekļūstamas 

ar TAB 

taustiņu, kā arī 

ar to nevar 

atvērt galvenās 

izvēlnes otro 
līmeni un 

piekļūt otrā 

līmeņa saitēm. 

Neatbilst 
Tīmekļvietne 
izmanto 

4 pamatstruk-

tūras 
elementus 

(valodu 

pārslēgiem, 

galvenajai 

navigācijai 

un lapas 
kājenei), bet 

neizmanto 

meklēšanas 
formai un 

galvenajam 
saturam. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā ir 

iespēja 

pārvietoties 
ar TAB 

taustiņu, 

atvērt un 

vizuāli atšķirt 

fokusētās 

saites, 
izņemot 

gadījumus, 

kad nevar 
piekļūt 

saitēm, kas ir 
augšējā un 

galvenajā 

navigācijā. 

Atbilst Neatbilst 

Dažiem 
attēliem 

trūkst 

alternatīvā 
teksta, līdz ar 

to cilvēki, kas 

izmanto 

ekrānlasītāju, 

nevar piekļūt 

informācijai. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

izmantotie 

virsraksti 
neveido 

loģisku 

hierarhiju. 

Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapā 

publicētā 

satura krāsu 
kontrasta 

koeficients ir 

nepietiekams 

- zemāks par 

4,5. 

Atbilst Atbilst Neatbilst 
Tīmekļviet-
nes lapas 

kājenē 

iestrādāto 
kustīgo 

banneru 

animācijas 

cikla jeb 

intervāla 

garums ir 
pārāk mazs – 

tas ir mazāks 

par 
2 sekundēm, 

kā arī 
lietotājam 

pašam nav 

iespējas 
noteikt 

animācijas 

intervāla 

garumu. 

Nav 

attiecināms 

 

Pārbaudi apstiprināja: Valsts kases pārvaldnieka vietā – pārvaldnieka vietniece G.Medne 

 

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

 

https://www.kase.gov.lv/jaunumi
https://www.kase.gov.lv/jaunumi

