
Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta padotības iestāde 

Orķestris “Rīga” 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 Rīgas domes Izglītības kultūras un 

sporta departamenta padotības iestādes Orķestris “Rīga” 

tīmekļvietni https://orkestris.riga.lv/. 

 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā 

metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto 

piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai”. 

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne? 

Orķestra “Rīga” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk 

minēto iemeslu dēļ (kritēriji numurēti atbilstoši VARAM sagatavotajam 

“Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas 

ietekmes izvērtēšanai”): 

2. Tīmekļvietnes pamatstruktūra 

Neatbilst sekojošais: 

1) Nav palīgtehnoloģijas ekrāna lasīšanai audio formātā; 

2) Nav lapas meklētājs 

3. Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss 

Neatbilst sekojošais: 

1) Nav tastatūras vizuālā fokusa (netiek iezīmēts), pārvietojoties pa 

navigācijas elementiem 

5. Attēlu tekstuālā alternatīva 

Neatbilst sekojošais: 

1) Mājas lapas navigācijas sadaļās “Vēstis” un “Skaties un klausies” -> 

“Foto” vietām nekorekti ALT teksti (atkarīgi no fotogrāfiju nosaukuma 

properties->details) 

2) Sadaļās “Orķestris” -> “Orķestra mūziķi” un “Orķestra vēsture” nav 

pievienoti ALT teksti 

11. Multimediju satura alternatīvu veidi 

Lai arī Orķestra “Rīga” mājas lapas sadaļā “Video” pieejamajā video saturā 

pamatā klausāma mūzika no orķestra ieskaņotajiem koncertiem, starp atskaņoto 



mūziku dzirdami arī mūzikas pieteikumi, kas netiek atšifrēti subtitros. Tāpat 

zem mājas lapā publicētā video netiek veikts video noraksts un audio apraksts. 

Piekļūstamības alternatīvas 

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Orķestri 

“Rīga” (informatīvais ziņojums adresējams sabiedrisko attiecību vadītājam): 

e-pasts: orkestris@riga.lv 

tālr. +371 67425218 

Atsauksmēm un saziņai 

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja jūs 

konstatējat kādas nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties 

saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums: 

e-pasts: orkestris@riga.lv 

tālr. +371 67425218 

adrese: Kronvalda bulvāris 8, Rīga, LV-1010 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu 

Tīmekļa vietne pirmo reizi tika izvērtēta 13.04.2021. Izvērtēšanu veica 

Orķestra “Rīga” Sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Tilhena un Projektu 

vadītāja Elīza Brikmane. 

Paziņojumu apstiprinājusi Orķestra “Rīga” direktora p.i. Sabīne Soida. 
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