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DĖL INTERNETO SVETAINIŲ IR MOBILIŲJŲ PROGRAMŲ PRIEINAMUMO 
UŽTIKRINIMO NUOTOLINIŲ MOKYMŲ  
  

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Komitetas), atliekant įstaigų interneto 
svetainių atitikties prieinamumo reikalavimams (pritaikymo neįgaliesiems) stebėseną ir metodinės 
pagalbos funkciją bei siekiant valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose ugdyti papildomus 
gebėjimus savarankiškai įvertinti ir ištaisyti interneto svetainių prieinamumo trūkumus, parengė 
Interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo užtikrinimo nuotolinio mokymo priemones.  

 Parengtas mokymo priemones sudaro 4 (keturios) savarankiško mokymosi programos: 
Informacijos prieinamumo samprata ir poreikis, Teisinis reguliavimas, Prieinamo turinio kūrimas, 
Prieinamumo stebėsenos veikla ir testavimo priemonės. Mokymai yra skirti didinti valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, prižiūrinčių įstaigų interneto 
svetaines ir mobiliąsias programas bei išorės tiekėjų žinias apie informacijos prieinamumo 
reikalavimus, taikomus minėtoms interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms. Tikimės, kad 
parengtos mokymo priemonės prisidės prie institucijų darbuotojų kompetencijų ugdymo ir palengvins 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų 
reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 
reikalavimų įgyvendinimą. 

Informuojame, kad mokymų medžiaga yra viešai prieinama Komiteto interneto svetainės 
ivpk.lrv.lt skyriaus „Veiklos sritys“ srityje „Interneto svetainių prieinamumas“ adresu 
https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/interneto-svetainiu-prieinamumas, maloniai prašome informaciją 
apie parengtą mokymų medžiagą išplatinti atsakingiems Jūsų institucijos darbuotojams, taip pat 
persiųsti jūsų institucijos pavaldume veikiančioms įstaigoms.  
 
 
 
 
Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas,   
atliekantis direktoriaus funkcijas                       Arminas Rakauskas 
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1. Lietuvos bankas  
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 
3. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija  
4. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
5. Lietuvos Respublikos finansų ministerija 
6. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 
7. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 
8. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 
9. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija 
10. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
13. Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerija 
14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 
15. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
16. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 
18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 
19. Nacionalinė teismų administracija  
20. Savivaldybių asociacija 

 
 
 
Kopija: 
 

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 
2. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 
3. Lietuvos negalios organizacijų forumas 
4. Lietuvos neįgaliųjų draugija 


