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1 Bendroji informacija apie vertinimą 
 

Vertintojas Tadas Valatkevičius, UAB „Dizi“ 

Vertinimo užsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas  

Vertinimo data 2021 m. birželio 28 d. 

Vertinamos svetainės 
URL 

https://lvjc.lt/ 

Įvertinimo gylis Supaprastinta ataskaita 

Tenkinantis 
prieinamumo lygis 

AA 

Interneto svetainės 
naudojimo 
kontekstas 

Internetinės svetainės vartotojų tikslinė grupė: vaikai, jaunimas, tėvai, pedagogai.   

Naudojami metodai Vertinimas atliktas naudojant įrankius:  

 Chrome įskiepis „ARC Toolkit“ 

 Chrome įskiepis „Wave“ https://wave.webaim.org/ 

Automatiniu būdų nustatyti trūkumai papildomai įvertinti ekspertiniu būdu. 

Vertinimo rezultatai Remiantis šiuo įvertinimu, internetinė svetainė https://lvjc.lt/ neatitinka WCAG 2.1 
nustatytą pritaikymo lygio AA. 

Versijos 
neįgaliesiems 
vertinimas 

Remiantis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, priimta 2006 m. gruodžio 13 
d., gaminių, aplinkos, programų ir paslaugų dizainas turėtų visiems žmonėms suteikti 
galimybes kuo platesniu mastu jais naudotis ir tam neturėtų reikėti pritaikymo ar 
specializuoto dizaino. Toks „universalus dizainas“ taip pat turėtų apimti pagalbinius 
įrenginius, skirtus konkrečioms neįgaliųjų grupėms, kai tai yra būtina.  
Be to, atskiros versijos kaip alternatyvios pagrindiniam puslapiui  nenumato ir WCAG 
2.1 rekomendacijos. 
 
Svetainėje pateikiama versija neįgaliesiems nėra vertinama. 
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2 Tikrinimo rezultatai 

 
 NUSTATYTI  PRIEINAMUMO (PRITAIKYMO NEĮGALIESIEMS) REKOMENDACIJŲ ATITIKIMO TRŪKUMAI PAGAL ITTPR 2.1 

 

Eil. Nr. Rekomendacija Prieinamumo 

lygis 

Taip Ne Netaikomas  (pastabos) 

1. Suvokimas. Informacija ir naudotojo sąsajos komponentai naudotojui turi būti pateikti suvokiamu būdu. 

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.   

1.1.1 Netekstinis turinys: visas netekstinis turinys turi būti pateiktas 
alternatyviuoju būdu, turinčiu lygiavertę paskirtį, išskyrus 
išvardytus atvejus . 

 Apribojimai, įvestis: jeigu netekstinė informacija yra 

apribojama arba leidžia naudotojui įvesti tekstą, tuomet ji 

turi pavadinimą, apibūdinantį jos paskirtį. (Dėl papildomų 

reikalavimų apribojimams ir turiniui, kurie priima 

naudotojo įvedamą tekstą, žr. gairę 4.1. 

 Apibrėžtos trukmės medija: jeigu netekstinė informacija 

pateikiama kaip apibrėžtos trukmės medijos kūrinys, tada 

reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės 

informacijos apibūdinimus. (Dėl papildomų reikalavimų 

medijai žr. gairę 1.2.) 

 Testas: jeigu netekstinė informacija yra testas arba 

pratimas, kuris neatitiktų savo prasmės, jeigu būtų 

vaizduojamas tekstu, tada reikia pateikti bent jau 

alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus. 

 Jutikliai: jeigu pirminė netekstinės informacijos paskirtis 

yra sukurti specialius pojūčius, tada reikia pateikti bent jau 

alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus. 

 Ženklų atpažinimo testas (angl. CAPTCHA): jeigu 

netekstinės informacijos tikslas yra patvirtinti, kad 

tinklalapis naudojamas ne kompiuterio, o žmogaus, tada 

pateikiamos netekstinės informacijos paskirtį 

A  x  Titulinis puslapis: netekstiniam 
turiniui nėra pateikiamas 
alternatyvusis tekstas. Dalis 
paveikslėlių  neturi alternatyviojo 
teksto (ALT) 
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Eil. Nr. Rekomendacija Prieinamumo 

lygis 

Taip Ne Netaikomas  (pastabos) 

apibūdinančios ir nustatančios alternatyvos bei, siekiant 

patenkinti skirtingas negalias turinčių žmonių poreikius, 

pateikiamos alternatyvios ženklų atpažinimo testų formos, 

naudojančios skirtingus informacijos vaizdavimo metodus, 

skirtus įvairiems jutiminio suvokimo tipams. 

 Puošimo elementai, formatavimas, paslėpti 

elementai: jeigu netekstinė informacija skirta vien tik 

dekoruoti, vaizdui apipavidalinti  ar nerodoma vartotojui, 

tada ji gali būti kuriama taip, kad pagalbinės technologijos 

galėtų į ją neatsižvelgti. 

1.4 Atskiriamumas: sukurti taip, kad naudotojui būtų lengva matyti ir girdėti informaciją bei atskirti foną nuo pagrindinio turinio. 

1.4.3 Kontrasto santykis (minimalus): tekstas ir paveikslėliai vaizduojami 
tam tikro kontrasto santykiu, bent jau 4:5:1, išskyrus išvardytus 
atvejus. 

 Didelio šrifto tekstas: didelio šrifto tekstas ir paveikslėliai, 

kurių dydžio santykis ne mažesnis kaip 3:1; 

 Neesminis elementas: dydžio santykio reikalavimai 

netaikomi tekstui ir teksto paveikslėliams, kurie yra 

neaktyvi naudotojo sąsajos komponentų dalis, vien tik 

dekoravimo elementai, niekam nematomi ar yra dalis 

paveikslėlio, kuris svarbiausias lyginant su kitais vaizdo 

elementais; 

 Logotipai: minimalaus dydžio santykio reikalavimai 

netaikomi tekstui, kuris yra logotipas arba prekės ženklas. 

AA  x  Tituliniame puslapyje 
neužtikrinimas reikiamas šrifto ir 
fono spalvos santykis. Tipiniai 
atvejai: 
Mygtuko stilius 

 
Teksto stilius 

 
Poraštės teksto stilius 
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Eil. Nr. Rekomendacija Prieinamumo 

lygis 

Taip Ne Netaikomas  (pastabos) 

1.4.10 Išdėstymo prisitaikymas didinant mastelį (angl. reflow): turinys 
gali būti pateikiamas be informacijos ir funkcionalumo praradimo  
bei be būtinybės slinkti (angl. scroll) turinį dviem kryptimis: 

 Vertikaliai slenkamam turiniui esant 320 CSS pikselių 

pločiui (atitinkamai 1280 CSS pikselių esant 400% 

naršyklės didinimo); 

 Horizontaliai slenkamam turiniui esant 256 CSS pikselių 

aukščiui. 

Netaikoma turiniui, kurio prasmei ir naudojimui būtinas pateikimas 
taikant dviejų dimensijų išdėstymą.  

AA  x   

2 Valdymas: naudotojo sąsajos ir naršymo komponentai turi būti valdomi. 

2.1 Valdymas klaviatūra: visą funkcionalumą sukurti taip, kad būtų valdoma klaviatūra. 

2.1.1 Klaviatūra: visas funkcionalumas valdomas naudojant klaviatūros 
sąsają, nereikalaujančią tam tikros trukmės klavišo paspaudimo, 
išskyrus atvejus, kai pagrindinei funkcijai atlikti reikia įvedamų 
duomenų, kurie nėra tik galutinis tikslas ir yra priklausomi nuo 
naudotojo veiksmų sekos  
1 pastaba: ši išimtis taikoma pagrindinei funkcijai, o ne įvedimo 
technikai. Pavyzdžiui, jeigu rankiniu būdu vedant tekstą, įvedimo 
technika reikalauja tam tikros įvedimo sekos, kurios nereikia 
pagrindinei funkcijai. 
2 pastaba: tai nedraudžia ir neturėtų mažinti motyvacijos 
papildomai prie valdymo klaviatūra sukurti galimybę duomenis 
įvesti pele ar kitus duomenų įvedimo metodus. 

A  x  Nėra galimybės naudotis 
išskleidžiamu viršutiniu meniu  

2.4 Naršymas tinklalapyje: sukurti būdus, kurie padėtų naudotojui naršyti tinklalapyje, rasti informaciją ir nustatyti, kurioje tinklalapio vietoje ji yra. 

2.4.1 Blokų apėjimas: mechanizmas, leidžiantis apeiti daugelyje 
internetinių tinklalapių pasikartojančius informacijos blokus. 

A  x  Nenumatytas blokų apėjimo 

metodas tituliniame puslapyje 

2.4.4 Nuorodos paskirtis (kontekstinė): kiekvienos nuorodos paskirtis 
gali būti suprantama vien tik iš nuorodos teksto arba iš nuorodos 
teksto kartu su programinėmis priemonėmis apibrėžto nuorodos 
konteksto, išskyrus tuos atvejus, jeigu pati nuorodos paskirtis būtų 
apskritai klaidinanti naudotoją. 

A  x  Daugiau kaip 20 pasikartojančių 
atvejų tituliniame puslapyje trūksta 
nuorodų (<a>) tekstų. Įprastai tai 
atvejai, kai paveikslėliai neturintys 
alternatyviųjų tekstų naudojami 
kaip nuorodos. Pavyzdžiui, 
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Eil. Nr. Rekomendacija Prieinamumo 

lygis 

Taip Ne Netaikomas  (pastabos) 

pranešimų paveikslėliai, socialinių 
tinklų piktogramos.  
 

3 Suprantamumas: informacija ir naudotojo sąsajos veikimas turi būti suprantamas. 

3.1 Įskaitomumas: tekstas turi būti įskaitomas ir suprantamas. 

3.1.1 Tinklalapio kalba: kiekvieno internetinio tinklalapio iš anksto 
parinkta natūralioji kalba gali būti apibrėžiama programinėmis 
priemonėmis. 

A  x  Nenurodyta tinklalapio kalba 

4 Lankstumas: tinklalapio turinys turi būti pakankamai lankstus, kad įvairūs vartotojo agentai, įskaitant pagalbines technologijas, galėtų patikimai jį perteikti. 

4.1 Suderinamumas.  Būtina didinti suderinamumą su dabartine ir ateities vartotojų įranga, tame tarpe ir pagalbinėmis technologijomis. 

4.1.2 Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė: visiems naudotojo sąsajos 
elementams (įskaitant, bet neapribojant formų elementų, nuorodų 
ir komponentų, generuojamų programinėmis komandomis) 
programavimo priemonėmis gali būti apibrėžti pavadinimai ir 
vaidmenys; būsenos, savybės ir reikšmės, kurias gali nustatyti 
naudotojas, taip pat gali būti nustatomos programavimo 
priemonėmis; vartotojo agentams, įskaitant pagalbines 
technologijas, yra prieinama  informacija apie nustatymų 
pasikeitimą. 
Pastaba: šis sėkmės kriterijus pirmiausia skirtas tinklalapių 
kūrėjams, kurie kuria ar programuoja naudotojo sąsajos 
komponentus. Pavyzdžiui, standartiniai HTML kalbos kontrolės 
elementai atitinka šį sėkmės kriterijų tik tada, jeigu realizuoti pagal 
jų specifikaciją. 

A  x  Tituliniame puslapyje naudojamas 

<iframe> elementas neturi 

pavadinimo (title). 

 

Mygtukai (button) tituliniame 

puslapyje neturi tekstų (text) 

 

 
 

 



Įrankio „WAVE“ vertinimo analizė: 

 

Rezultatų išklotinė https://wave.webaim.org/report#/http://www.lvjc.lt 

Klaidos 60 

Kontrasto klaidos 38 

Įspėjimai 40 

 


