
 
 

 
 
 

 

Mūsu apņemšanās 
nodrošināt pieejamību 
visiem 
Mūsu politika ir strādāt, lai nodrošinātu, ka mūsu 
uzņēmuma vietnēs un mobilajās lietotnēs piedāvāto 
informāciju var pilnībā izmantot pēc iespējas plašāka 
auditorija, tostarp cilvēki ar invaliditāti. 
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Mūsu uzņēmuma vietnes un mobilās lietotnes cenšas nodrošināt atbilstību A līmeņa un AA līmeņa veiksmes kritērijiem un atbilstības prasībām, kas iekļautas 
Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijās 2.1 (WCAG), ko publicējis Globālā tīmekļa konsorcijs (W3C) un Tīmekļa pieejamības iniciatīva (WAI). 

— Mēs izplatām šo politiku un nodrošinām apmācību mūsu darbiniekiem, tostarp tiem, kas projektē, izstrādā, uztur, pārvalda mūsu uzņēmuma vietņu un mobilo 
lietotņu saturu un formātu vai citādi atbild par tiem. 

— Mēs regulāri veicam mūsu uzņēmuma vietņu un mobilo lietotņu pieejamības testēšanu. 

— Mēs regulāri novērtējam un pārskatām mūsu uzņēmuma vietnes un mobilās lietotnes, lai nodrošinātu piekļuvi personām ar invaliditāti. Piedāvājam savus 
pakalpojumus arī personām, kuras: 

— izmanto ekrāna lasītājus vai balss interaktīvo programmatūru, 

— tikai vai galvenokārt izmanto tastatūras, lai ievadītu datus un naviģētu vietnēs, 

— izmanto Braila raksta izvadierīces, 

— izmanto ekrāna tastatūras, 

— izmanto teksta palielināšanas programmatūru, 

— izmanto iespēju pielāgot fonta lielumu un/vai krāsu, lai skatītu tīmekļa lapas, 

— izmanto audio aprakstu, lai piekļūtu video saturam, 

— izmanto parakstus, lai piekļūtu audio un vizuālajiem materiāliem. 

— Mēs esam nozīmējuši uzņēmuma pieejamības vadītāju un vadības komandu, kas ir zinoša par pieejamību, WCAG un ir pieejama kā resursi mūsu uzņēmuma 
vietnēm un mobilajām lietotnēm. 

— Mēs esam sadarbojušies ar eSSENTIAL Accessibility kā digitālas pieejamības partneri, lai izmantotu tā pieejamību kā pakalpojumu platformu mūsu 
uzņēmuma vietņu un mobilo lietotņu novērtēšanā, labošanā un pastāvīgā uzturēšanā. Izmantojot šo partnerību, mēs nodrošinām palīgtehnoloģijas personām 
ar invaliditāti; tostarp, bet ne tikai, vājredzīgajiem un personām motoro prasmju traucējumiem. Lietojumprogramma, kas mūsu vietnēs tiek rādīta ar 
atpazīstamu ikonu, ietver tādus rīkus kā peles un tastatūras nomaiņu, balss atpazīšanu, runas iespējošanu, brīvroku/bezskārienu navigāciju un citus rīkus. Šī 
tehnoloģija palīdz vietnes naviģēšanā un mijiedarbībā, kā arī kalpo kā ADA pilnvarotais palīglīdzeklis un saziņas atbalsts. 

— Mēs cenšamies nodrošināt, lai trešo pušu piegādātāji pārbaudītu tā satura pieejamību, ko tie izstrādā mūsu uzņēmuma vietnēm un mobilajām lietotnēm. 

— Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu uzņēmuma vietnes un mobilās lietotnes var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm un mobilajām lietotnēm, kuras mēs 
nekontrolējam un ar kurām mēs neesam tieši saistīti. 

— Kamēr mēs turpinām strādāt, lai nodrošinātu mūsu uzņēmuma vietņu un mobilo lietotņu pieejamību, mēs aicinām apmeklētājus sniegt atsauksmes par to, kā 
pieejamību varētu uzlabot. 

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

