INTERNETO SVETAINĖS ATITIKTIES PARAIŠKA
Privaloma pateikti informacija
Šalčininkų rajono savivaldybė privalo savo interneto svetainę padaryti prieinamą pagal Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms
aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.
480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir
mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“.
Atitikties paraiška dėl
https://www.salcininkai.lt/.

prieinamumo

taikoma

interneto

svetainei,

pasiekiamai

adresu

(įrašykite pavadinimą arba adresą)

Atitikties paraiškos rengimas
Atitikties paraiška parengta 2021-09-20
(įrašykite datą, kada atitikties paraiška pirmą kartą buvo parengta arba vėliau atnaujinta).

Šiai atitikties paraiškai parengti įstaiga:
☐ atitikimo įsivertinimą atliko pati
☒ atitikimą įvertino trečioji šalis
Atitikties paraiška paskutinį kartą peržiūrėta 2021-09-29
(įrašykite paskutinės peržiūros datą).

Atitikties lygis (pasirinkite vieną iš variantų)
☐ Interneto svetainė atitinka Apraše nustatytus prieinamumo reikalavimus.
☒ Interneto svetainė dalinai atitinka Apraše nustatytus prieinamumo reikalavimus.
☐ Interneto svetainė neatitinka Apraše nustatytų prieinamumo reikalavimų.

Neprieinamas turinys (jeigu taikoma)
Nurodytas turinys
yra neprieinamas
dėl žemiau
nurodytos (-ų)
priežasties (-čių):
☐ neatitinka Apraše
nustatytų
prieinamumo
reikalavimų

Paaiškinimas

Aprašykite savo interneto svetainę

Nurodykite kurių Apraše
nustatytų prieinamumo
reikalavimų
interneto
svetainė
neatitinka ir
apibūdinkite, kuri (-ios)
interneto svetainės dalis (lys)/turinys/funkcija (-os)
nėra prieinamos.

Reikalavimas:
1.1. Alternatyvusis tekstas. Bet kurios netekstinės
informacijos alternatyvųjį tekstą pateikti taip, kad jis
galėtų būti keičiamas į kitas asmenims reikiamas
pateikimo formas, tokias kaip pateikimas didesniu
šriftu, Brailio raštu, simboliais, supaprastinta kalba ar
garsu.
Neatitikimas: Tituliniame puslapyje nuorodų
paveikslėlių trūksta alternatyviųjų tekstų (ALT).
Reikalavimas:
1.4. Atskiriamumas: interneto svetainės technines
priemones sukurti taip, kad naudotojui būtų lengva
matyti ir girdėti informaciją bei atskirti foną nuo
pagrindinio turinio.

Neatitikimas: Tituliniame puslapyje neužtikrinimas
reikiamas fono ir teksto spalvos kontrasto santykis.
Neatitikimas: Nėra realizuotas teksto dydžio keitimo
funkcionalumas.
Reikalavimas:
2.1. Valdymas klaviatūra: visą funkcionalumą sukurti
taip, kad būtų valdoma klaviatūra.
Neatitikimas: Titulinio puslapio banerių juosta:
elementai, kur įmanomas klaviatūros fokusas, neturi
turėti „aria-hidden= ‘true ‘“ atributo.
Reikalavimas:
2.2. Pakankama trukmė: būtina naudotojui skirti
pakankamai laiko perskaityti ir pasinaudoti svetainės
turiniu.
Neatitikimas: Tituliniame puslapyje nenumatyta
galimybė valdyti pagrindinio pranešimų srauto vaizdų
(slider) pasikeitimo.
Reikalavimas:
2.4. Naršymas tinklalapyje: sukurti būdus, kurie
padėtų naudotojui naršyti tinklalapyje, rasti
informaciją ir nustatyti, kurioje tinklalapio vietoje ji
yra.
Neatitikimas: Tituliniame puslapyje trūksta nuorodų
(<a>) tekstų (ALT).
Reikalavimas:
4.1. Suderinamumas: būtina didinti suderinamumą
su dabartine ir ateities vartotojų įranga, tame tarpe ir
pagalbinėmis technologijomis.
Neatitikimas: Titulinis puslapis: archyvo paieškos
formos elementai, turintys matomus pavadinimus
(label), tai pat turi ir nematomas įvestis (input).
Aktyviems formos elementams neturi būti
naudojami
atributai
„display:none“
ar
„visibility:hidden“.
Neatitikimas: Titulinio puslapio viršutinis meniu turi
„aria-label“ atributą, tačiau šis elementas
naudojamas netinkamai. Vietoje jo, geriau naudoti
vizualiai paslėptą tekstą.
kurioms Netaikoma
☐
neproporcinga Nurodykite
interneto
svetainės
našta
dalims/turiniui/funkcijoms
netaikomi
Apraše
nustatyti
prieinamumo
reikalavimai.
kurioms Netaikoma
☐ turinys nepatenka Nurodykite
svetainės
į taikytinų teisės aktų interneto
dalims/turiniui/funkcijoms
taikymo sritį
netaikomi
Apraše

nustatyti
prieinamumo
reikalavimai.
Pateikite informaciją apie prieinamas alternatyvas, jeigu taikoma

Šalčininkų rajono savivaldybė privalo ištaisyti nustatytus neatitikimus ir užtikrinti reikalaujamą
skaitmeninį prieinamumą (jeigu taikoma) iki: 2022-12-01
Nurodykite priemones, kurių bus imtasi siekiant spręsti interneto svetainių neprieinamo turinio problemą

Vykdymo užtikrinimo procedūra
Grįžtamoji ir kontaktinė informacija interneto svetainės lankytojams
Galite pranešti apie bet kokį atvejį, kai mūsų interneto svetainė neatitiko Aprašo 36 punkte nustatytų
prieinamumo reikalavimų, taip pat jeigu Jums reikia informacijos apie tai, kuriam turiniui pagal Aprašo 41 ir
43 punktus nėra taikomi Aprašo 36 punkto reikalavimai, susisiekite šiais kontaktais:
El. paštas – inesa.suchocka@salcininkai.lt
Telefono nr. – (8 380) 30167

Skundo pateikimas
Skundą dėl Šalčininkų rajono savivaldybės veiksmo ar neveikimo, susijusio su įstaigos interneto svetainės
atitikties Apraše nustatytiems prieinamumo reikalavimams nesilaikymu ar netinkamu laikymusi, taip pat dėl
netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys įstaigai neproporcingą naštą,
taip pat įstaigos veiksmus ar neveikimą dėl šioje atitikties paraiškoje netinkamai pateiktos ar nepateiktos
informacijos, galite pateikti Informacinės visuomenės plėtros komitetui, adresu Konstitucijos pr. 15-89,
Vilnius arba el. p. info@ivpk.lt.

Papildoma informacija (neprivaloma)
Atitikties paraiška, esant poreikiui, gali būti papildyta tokiu turiniu (netinkamus punktus išbraukite):
1. įstaigos pavadinimas įsipareigoja užtikrinti skaitmeninį prieinamumą:
numatome pasiekti aukštesnį prieinamumo lygį nei reikalaujama teisės aktais;
Nurodykite priemones, kurių bus imtasi siekiant spręsti interneto svetainių ar mobiliųjų programų
neprieinamo turinio problemą, taip pat tų priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį;
3. interneto svetainė paskelbta Click or tap to enter a date.;
4. paskutinis interneto svetainės atnaujinimas, iš esmės pakeitus jos turinį, atliktas Click or tap to enter a
date.;
5. atliktą vertinimo ataskaitą galite rasti čia:
Nuoroda į vertinimo ataskaitą, jei ji yra, visų pirma jeigu interneto svetainės ar mobiliosios programos
atitikties būklė įvertinta kaip „visiškai atitinka“

6. papildoma pagalba neįgaliesiems, taip pat pagalba pagalbinių technologijų naudotojams teikiama šiuo
telefonu - ;
7. Papildomas tinkamu laikomas turinys.

