
2. pielikums 

Ministru kabineta 

2020. gada 14. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 

 

Piekļūstamības paziņojums 

Laucienes pagasta pārvalde saskaņā ar 

(iestādes nosaukums)   

Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni/mobilo lietotni (pasvītrot vajadzīgo) veidot 

piekļūstamu. 

  

Šis paziņojums attiecas 
uz 

 Laucienes pagasta pārvaldes tīmekļvietni 

http://www.lauciene.lv 

(norādīt tīmekļvietnes/mobilās lietotnes adresi – URL; var būt vairākas) 

  

Izvērtējums tika veikts, izmantojot  Vienkāršoto izvērtējuma metodi 
 

(norādīt izmantoto izvērtēšanas metodi; ja izmantotas atšķirīgas metodes, norādīt visas atbilstoši to 

izmantošanai) 

  

Izvērtējumu apliecinošs dokuments  Tīmekļvietnes izvērtējuma dokuments 
 

(pievienot hipersaiti uz izvērtējumu apliecinošu dokumentu, protokolu, pārskatu vai citu līdzvērtīgu dokumentu) 

Atbilstības statuss 

Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem: 

 

Tīmekļvietne/mobilā lietotne   

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  pilnīgi atbilst noteikumiem Nr. 445 

    

X Tīmekļvietne/mobilā lietotne  http://www.lauciene.lv 

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ: 

  Tīmekļvietnes saturs daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445. Veicot atbilstības pārbaudi, tika konstatētas 
neatbilstības vai daļējas atbilstības pārbaudē iekļautajās lapās: Sākums, Pārvalde, Pansionāts, Kontakti, 
Sports, Sociālais dienests, Visas aktualitātes, Kultūra/Laucienes BLPC, Izglītība/Laucienes pamatskola. 

  (norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus) 

    

http://m.likumi.lv/wwwraksti/2020/136/BILDES/N_445_P2.DOCX
http://www.lauciene.lv/wp-content/uploads/2021/02/Laucienes-pagasta-parvalde_timeklvietnes-izvertejums_2020.pdf


 

Tīmekļvietne/mobilā lietotne   

    (var norādīt vairākas tīmekļvietnes un/vai mobilās lietotnes) 

  neatbilst noteikumiem Nr. 445 šādu neatbilstību/atbrīvojumu dēļ: 

    

  (norādīt neatbilstošo saturu vai pamatot atbrīvojumu, norādot attiecīgos minēto noteikumu punktus) 

 

Nepiekļūstamais saturs 

Atzīmēt vajadzīgo – vienu no šādiem veidiem atbilstoši izvēlētajam atbilstības statusam: 

X Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 

  Neatbilst funkcijas: Attēla tekstuālas alternatīvas, Formas, lauku nosaukumi, kļūdas, Piekļūstamība no 
tastatūras un redzamais fokuss,  

  (norādīt tīmekļvietņu/mobilo lietotņu neatbilstības un/vai norādīt, kuras sadaļas/saturs/funkcijas nav 

atbilstošas piekļūstamības prasībām) 

    

 

Noteikumos Nr. 445 minēto piekļūstamības prasību nodrošināšana rada nesamērīgu slogu 

    

  (norādīt nepiekļūstamās sadaļas/saturu/funkcijas, uz kurām atbilstoši minēto noteikumu prasībām uz laiku 

ir attiecināts atbrīvojums nesamērīga sloga dēļ) 

    

 

Neattiecas. Uz saturu neattiecas noteikumu Nr. 445 prasības 

    

  (norādīt nepiekļūstamās iedaļas/saturu/funkcijas, uz kurām neattiecas minēto noteikumu prasības) 

Piekļūstamības alternatīvas 

(atbilstoši atbilstības statusam un nepiekļūstamajam saturam) 

Attālināti ar Laucienes pagasta pārvaldi var sazināties pa tālruni:  +371 28374366 
Elektroniski: lauciene.parvalde@talsi.lv  
Klātienē: “Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285. 

(norādīt piekļūstamības alternatīvas, to saņemšanas iespējas u. c. informāciju atbilstoši alternatīvai) 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu 

Atkārtoti pārskatīts   

  (norādīt paziņojuma pēdējās pārskatīšanas datumu; 

nenorāda, ja šis ir pirmreizējais paziņojums) 

    

Pirmreizēji sagatavots  30.12.2020. 

  (norādīt pirmreizējā paziņojuma sagatavošanas datumu) 

 

 



Atsauksmēm un saziņai 

Par www.lauciene.lv lapas atbilstību atbild Laucienes pagasta pārvalde. 
Tālrunis: +371 28374366 
E-pasts: lauciene.parvalde@talsi.lv 
 
Klātienē: “Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285. 
 

(aprakstīt atsauksmju sniegšanas mehānismu un norādīt hipersaiti, kuru izmantojot iestādi var informēt par 

atbilstības nepilnībām un pieprasīt piekļūstamo informāciju vai saturu) 
 

Juris Upmalis 
“Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285. 

Tālrunis: +371 26162380.  

E-pasts: juris.upmalis@talsi.lv, lauciene.parvalde@talsi.lv 

(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar iestādi piekļūstamības jautājumos) 

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība 

Sūdzību rakstveidā var iesniegt Laucienes pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Upmalim. 
Rakstveidā, nosūtot to pa pastu uz adresi: “Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285. 
Iepriekš, rakstveidā sagatavotu vēstuli, ievietot pasta kastē pie ēkas ieejas: “Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes 
pagasts, Talsu novads, LV-3285. 
Elektroniski: lauciene.parvalde@talsi.lv 
Tālrunis: +371 28374366 

(aprakstīt izpildes panākšanas procedūru iestādē (iesnieguma vai sūdzības par nepiekļūstamu saturu 

iesniegšanas un izpildes process) un, ja attiecināms, to pārraugošajā iestādē; 

norādīt kontaktinformāciju saziņai ar izpildes nodrošinātāju (struktūrvienību)) 

Ja iestāde, kas atbildīga par attiecīgās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes saturu, nav atbilstoši reaģējusi uz 

lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas 

Republikas Tiesībsargam: 

Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010 
Tālrunis: +371 67686768, 
Fakss: +371 67244074 
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv 
https://www.tiesibsargs.lv/ 

(norādīt kontaktinformāciju saziņai ar Latvijas Republikas Tiesībsargu 

(hipersaite uz tīmekļvietni un tiesībsarga kontaktinformāciju)) 

 

tel:+37167686768
mailto:tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/

