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PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLS
Tīmekļvietnes atbilstība 
piekļūstamības prasībām 
veikta (veikšanas datums):

20.12.2022.
Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi 
veica
(vārds, uzvārds, amats):

Polīna Šķiņķe, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Iestādes nosaukums: Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi 
veica
(vārds, uzvārds, amats):

Raitis Lagzdiņš, projektu 
vadītājs

Tīmekļvietnes domēna 
nosaukums (URL): www.dabasmuzejs.gov.lv 

Novērtētās lapas Galvenā 
navigācija
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piekļuve 
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s

https://www.dabasmuz
ejs.gov.lv/lv/par-mums
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https://www.dabasmuz
ejs.gov.lv/index.php/lv/
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https://www.dabasmuz
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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.
Pārbaudi apstiprināja (vārds, uzvārds, amats):                                          S.Ruskule, Latvijas Nacionālā dabas muzeja direktore

* Pārbaudes protokolu atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai apstiprina iestādes vadītājs (atbilstoši MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 445 4. punktam).

http://www.dabasmuzejs.gov.lv
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* Pārbaudes protokolu apstiprina atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai.

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


