
 
 

 
 

 
 

Mūsų įsipareigojimas 
užtikrinti prieinamumą 
visiems 
Mūsų politika yra siekti, kad kuo platesnė auditorija, 
įskaitant žmones su negalia, galėtų visapusiškai mūsų 
įmonės svetainėje ir mobiliojoje programėlėje pateikiama 
informacija. 
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Stengiamės, kad mūsų įmonės svetainės ir mobiliosios programėlės atitiktų A ir AA lygio sėkmės kriterijus ir atitikties reikalavimus, pateikiamus Žiniatinklio 
turinio prieinamumo gairėse 2.1 (WCAG), kurias paskelbė Žiniatinklio konsorciumas (W3C) įgyvendindamas Žiniatinklio prieinamumo iniciatyvą (WAI). 

— Mes platiname šią politiką ir mokome savo darbuotojus, įskaitant tuos, kurie projektuoja, kuria, prižiūri, valdo arba kitaip atsako už mūsų įmonės svetainių ir 
mobiliųjų programėlių turinį ir formatą. 

— Reguliariai atliekame savo įmonės svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumo bandymus. 

— Reguliariai vertiname ir peržiūrime savo įmonės svetaines ir mobiliąsias programėles, kad užtikrintume prieigą žmonėms su negalia. Įskaitant, be kita ko, 
asmenis, kurie: 

— naudoja ekranų skaitytuvus arba interaktyvią balsu valdomą programinę įrangą, 

— naudoja tik (arba dažniausiai) klaviatūras duomenims įvesti ir svetainėse naršyti, 

— naudoja Brailio rašto išvesties įrenginius, 

— naudoja ekranines klaviatūras, 

— naudoja teksto didinimo programinę įrangą, 

— norėdami peržiūrėti tinklalapius privalo naudotis galimybe koreguoti šrifto dydį ir (arba) spalvą, 

— norėdami pasiekti vaizdo turinį privalo naudotis garsinio apibūdinimo funkcija, 

— norėdami pasiekti garso ir vaizdo medžiagą privalo naudotis subtitrų funkcija. 

— Paskyrėme įmonės pritaikymo neįgaliesiems vadovavimo ir lyderystės komandą, kuri išmano prieinamumą, WCAG ir teikia pagalbą gerinant mūsų įmonės 
svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumą. 

— Bendradarbiaujame su „eSSENTIAL Accessibility“ kaip skaitmeninio prieinamumo partneriu, kad galėtume pasinaudoti jų „Accessibility as a Service“ 
platforma vertindami, taisydami ir nuolat prižiūrėdami mūsų įmonės svetaines ir mobiliąsias programėles. Per šią partnerystę teikiame pagalbines 
technologijas asmenims su negalia, įskaitant, bet neapsiribojant, silpnaregystės ir motorinių įgūdžių sutrikimais. Programa, kuri mūsų svetainėse žymima 
atpažįstama piktograma, apima tokius įrankius kaip pelės ir klaviatūros atmainos, balso atpažinimas, kalbos funkcija, laisvų rankų naršymas arba naršymas be 
kontakto ir kt. Ši technologija padeda naršyti ir atlikti veiksmus svetainėse bei yra ADA (Įstatyme dėl amerikiečių su negalia) numatyta pagalbinė priemonė ir 
komunikacijos įrankis. 

— Siekiame užtikrinti, kad trečiųjų šalių tiekėjai patikrintų, ar turinys, kurį jie kuria mūsų įmonės svetainėms ir mobiliosioms programėlėms, yra prieinamas. 

— Norime informuoti, kad mūsų įmonės svetainės ir mobiliosios programėlės gali teikti nuorodas arba būti susietos su trečiųjų šalių svetainėmis ir mobiliosiomis 
programėlėmis, kurių mes nekontroliuojame ir su kuriomis nesame tiesiogiai susiję. 

— Mes ir toliau stengsimės užtikrinti mūsų įmonės svetainių ir mobiliųjų programėlių prieinamumą, todėl kviečiame lankytojus pateikti atsiliepimų, kaip būtų 
galima pagerinti prieinamumą. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
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