
22.12.2021. 

Izglītības iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamības paziņojums 

 

 

Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu tīmekļvietņu piekļustamības pārbaude saskaņā ar MK noteikumiem 

Nr. 445 (2020) “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 22. punktu, 26.2.1. apakšpunktu un 

1. pielikumu. 

Izvērtējams veikts izmantojot manuālo un automatizēto pieeju (Lighthouse tests).  

Paziņojums attiecas uz sekojošām atlasē iekļautām tīmekļvietnēm: 

Iestāde Informācija pašvaldības tīmekļvietnē Sava tīmekļvietne 

Vilces pamatskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11840/vilces-pamatskola/ 

http://vilcesskola.lv/lv/ 

Šķibes pamatskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11839/skibes-pamatskola/ 

http://www.skibespamatsko

la.lv/ 

https://likumi.lv/ta/id/316109#p22
https://likumi.lv/ta/id/316109#piel26.2
https://likumi.lv/ta/id/316109#piel1
https://likumi.lv/ta/id/316109#piel1


Staļģenes vidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11830/stalgenes-vidusskola/ 

http://www.stalgenesskola.l

v/lv/ 

Kalnciema vidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11828/kalnciema-vidusskola/ 

http://www.kalnciemavsk.lv 

Vircavas vidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11831/vircavas-vidusskola/ 

http://www.vircavasvidussk

ola.lv/ 

Lielplatones pamatskola 

– atbalsta centrs 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/lielplatones-pamatskola-atbalsta-

centrs/11825/lielplatones-pamatskola-atbalsta-centrs/ 

http://www.lielplatonesipsk.

lv/ 

Svētes pamatskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11837/svetes-pamatskola/ 

http://www.svetespamatskol

a.lv/ 

Elejas vidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11826/elejas-vidusskola/ 

http://www.elejasvsk.lv 



Līvbērzes pamatskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-

programmas/11852/livberzes-pamatskola/ 

http://www.livberzesvsk.lv/ 

Neklātienes vidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/vidusskolas-izglitibas-

programmas/11848/jelgavas-novada-neklatienes-

vidusskola/ 

http://www.nvsk.lv/ 

Sesavas pamatskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pirmsskolas-izglitibas-

programmas/12595/sesavas-pamatskola/ 

http://sesavasskola.blogspot

.com/ 

Jelgavas novada 

mūzikas un mākslas 

skola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/muzikas-un-makslas-skolas/ 
http://www.jnmms.lv/ 

Jelgavas novada sporta 

centrs 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/kontakti/iestad

es/sporta-centrs/ 

https://jnsc.lv/ 

Zaļenieku komerciālā 

arodvidusskola 

http://www.jelgavasnovads.lv/lv/sabiedriba/izglitiba/izgliti

bas-iestades/pamatskolas-izglitibas-

programmas/11841/zalenieku-komerciala-un-amatniecibas-

vidusskola/ 

https://www.zav.lv/ 

 

 

 



 

 

 

Piekļūstamības statuss 

Vilce pamatskola: http://vilcesskola.lv/lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos. 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

http://vilcesskola.lv/lv/


Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests - 92 

 

 

 



 

 

 

 

Šķibes pamatskola http://www.skibespamatskola.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 



Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 85 

Piebilde: neinformatīvs pirmās (home) lapas saturs. 

 

 



 

 

 

 

Staļģenes vidusskola  http://www.stalgenesskola.lv/lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 



Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 92 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kalnciema vidusskola http://www.kalnciemavsk.lv 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 



Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 68 

 

 



 

 

 

 

Vircavas vidusskola http://www.vircavasvidusskola.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

http://www.vircavasvidusskola.lv/


Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 39 

Piebilde: Nepieciešami būtiski piekļūstamības uzlabojumi. Būtiska daļa informācija lapā nevar tikt nolasīt ar audio 

palīgrīkiem.   

 



 

 

 

 

Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 



Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 60 

 

 

 



 

 

 

 

Svētes pamatskola http://www.svetespamatskola.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

http://www.svetespamatskola.lv/


Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļustamības tests – 60  

 

 

 



 

 

 

 

Elejas vidusskola www.elejasvsk.lv 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

http://www.elejasvsk.lv/


Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt” 

Lighthouse piekļūstamības tests - 90 

 

 

 



 

 

 

 

Līvbērzes pamatskola - http://www.livberzesvsk.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

http://www.livberzesvsk.lv/


Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt” 

Piebilde: Lighthouse piekļūstamības tests - nevar veikt pārbaudi; 

Piebilde 2: Mainot spilgtumu pārlūkā uz “tumšo režīmu” būtiski zūd ikonu grafiskais kontrasts  

 



 

 

 

 

 

Neklātienes vidusskola http://www.nvsk.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

http://www.nvsk.lv/


Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests - 78 

 

 



 

 

 

 

 

Sesavas pamatskola http://sesavasskola.blogspot.com/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

http://sesavasskola.blogspot.com/


Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Nevar 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 57 

Piebilde: nepieciešami būtiski piekļūstamības uzlabojumi 

 



 

 

 

 

 

Jelgavas novada mūzikas un mākslas skola - http://www.jnmms.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

http://www.jnmms.lv/


Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt” 

Lighthouse piekļūstamības tests – 48 

Piebilde: nepieciešami būtiski piekļūstamības uzlabojumi 

 



 

 

 

 

 

Jelgavas novada sporta centrs https://jnsc.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

https://jnsc.lv/


Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Daļēji 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 

Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests - 94 

 

 



Zaļenieku komerciālā arodvidusskola https://www.zav.lv/ 

Lietot bez redzes uztveres; 

Var daļēji ar attiecīgu pārlūka konfigurāciju failus, kas nav jpeg, png bmp formātos 

Lietot ar vāju redzes uztveri; 

Daļēji 

Lietot bez krāsu uztveres; 

Var 

Lietot bez dzirdes uztveres; 

Var 

Lietot ar vāju dzirdes uztveri; 

Var 

Lietot ar balsi; 

Nevar 

Lietot, ja ir vājināta roku darbības spēja vai spēks; 



Var 

Minimalizēt gaismjutības lēkmju izraisītājus; 

Daļēji  

Lietot, ja ir vāja izziņas spēja. 

Nē 

Daļēja atbilstība obligātajām sadaļām. Nav sadaļas “Viegli lasīt”. 

Lighthouse piekļūstamības tests – 92. 

Ieteikumi:   

Uzlabot piekļūstamību visās atlasē iekļautajās lapās atbilstoši būtiskākajām nepieciešamībām. Galvenokārt uzlabojot 

attēlu/krāsu kontrastus, lapu piemērotību audio piekļuvei (un/vai balss vadībai) personām ar redzes traucējumiem. Pievienot 

aprakstus foto attēliem ( an alternate text for an area), kā arī uzlabot līmeņu secīgumu/struktūru, loģiku un izkārtojumu.  

Būtiski – radīt saturu personām ar informācijas uztveres grūtībām – sadaļa “Viegli lasīt”. 

Paziņojumu sagatavoja: Jānis Erno, Jelgavas novada izglītības pārvaldes galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju 

jautājumos.  


