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Interneta mājas lapu pieejamība

Definīcijas

"komunikācija" ietver valodu, tekstu, Braila raksta, taustes komunikācijas, liela izmēra 

rakstu zīmju un pieejamu multivides līdzekļu izmantošanu, kā arī pastiprinošus un 

alternatīvus komunikācijas veidus, līdzekļus un formātus, kam izmanto rakstiskus 

palīglīdzekļus, audio palīglīdzekļus, vienkāršrunu, priekšā lasītāju, tostarp pieejamās 

informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

9. pants.

Pieejamība

1. Lai personas ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves 

jomās, dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu personām 

ar invaliditāti pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem, tostarp informācijas 

un sakaru tehnoloģijām un sistēmām, un citiem objektiem un pakalpojumiem, kas ir atvērti vai 

ko sniedz sabiedrībai gan pilsētās, gan lauku rajonos

ANO konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām



Pasaules veselības organizācija – 20 % cilvēkiem visā pasaulē ir kāda veida invaliditāte

Cilvēki ar redzes traucējumiem
Vājredzība, neredzība, krāsu atšķiršana

Cilvēki ar dzirdes traucējumiem
Vājdzirdība, nedzirdība, vārdu krājums, surdotulkojums

Cilvēki ar kustību traucējumiem
Lēns atbildes laiks, peles lietošana, 

ierobežota kustību kontrole

Cilvēki ar intelektuālās attīstības
Traucējumiem

Mācīšanās, atcerēties lielu informācijas daudzumu, 
koncentrācija uz lielu apjomu

Cita veida traucējumi
Disleksija u.c.



Cilvēki ar redzes traucējumiem

Pārsvarā neizmanto peli – nedrīkst rakstīt kodus, kuriem ir nepieciešama obligāta peles lietošana. Jānodrošina alternatīva, lietojot tastatūru

Attēli, fotogrāfijas, grafika netiek izmantoti - – jānodrošina teksta apraksti ALT tagos katrai grafiskai informācijai un 
garāks tekstuāls izskaidrojums, ja nepieciešams

Lietotāji klausās WEB lapas, izmantojot ekrānlasītājus– jānodrošina iespēja pārlekt pāri izvēlnei vai arī citām lietām, 
kuras būtu apgrūtinoši vai garlaicīgi klausīties

Sarežģītas tabulas vai grafiki ir nederīgi, ja tie tiek vizuāli interpretēti

Krāsas ir nederīgas cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Lietotāji gaida, ka saites viņus kaut kur aizvedīs – nedrīkst rakstīt kodu ar saitēm, kam nav īsta galamērķa

Krāsas ir nederīgas cilvēkiem ar redzes traucējumiem



Cilvēki ar dzirdes traucējumiem

Visa audiālā informācija netiek izmantota – nodrošināt transkripcijas audio klipiem, nodrošināt sinhrono titrēšanu un atšifrējumu video klipiem

Daudzās valstīs ir obligāta prasība titrēt video











W3C standarti



W3C Validatori





Kopsavilkums

Web pieejamības saite – ir jābūt pieejamības saitei uz lapu, kurā ir izskaidrota mājas lapas pieejamība

Paskaidrojošais teksts jānodrošina katram ne teksta elementam 

Titrēšana – multivides prezentācijām web vidē jābūt sinhronizētām ar teksta paskaidrojumiem (titriem)

Uzmanīgi ar krāsām – jābūt pieejamai augsta kontrasta versijai.  Jāievēro kontrasts starp priekšplānu un fonu

Rindu un kolonnu virsraksti – datu tabulām ir jāidentificē rindu un kolonnu virsraksti (lietojot tagu <th>)

Saites – ja mājas lapai ir nepieciešams speciāls programmu  nodrošinājums (piem. Flash),  lapā ir jāatrodas saitei uz 

web vietni, kur var iegūt šo programmnodrošinājumu

Elektroniskās formas – Jāizmanto tekstu apraksti visiem formas elementiem, kā arī iespējai aizpildīt formu, izmantojot tikai tastatūru

Iet uz saturu – nepieciešama metode, kas ļauj lietotājiem pārlekt pāri atkārtotām navigācijas saitēm.

Teksta versija – web lapas versija, kurā ir atslēgti grafiskie elementi, bet kurai ir vienāda informācija ar standartlapu

Kļūdiecietīga web lapa – mājas lapa, kas pārjautā, vai lietotājs nav izdarījis nejaušu izvēli
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