
6.pielikums 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem 

 

KĀRTĪBA 

 

kādā tiek sniegti pakalpojumi lasītāju nodrošināšanai ar pielāgoto literatūru (audio grāmatas, 

grāmatas Braila rakstā un palielinātajā drukā) bibliotēkas ārējos apkalpošanas punktos – 

sociālās aprūpes centros un pansionātos, personu ar invaliditāti nevalstiskajās organizācijās, 

senioru organizācijās un dienas centros. 

 

I. Apkalpošana sociālās aprūpes centros  un pansionātos  

 

1. Lai saņemtu bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā 

personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām 

un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas noteikti Autortiesību likuma 22.1 panta 

pirmajā daļā, sociālās aprūpes centrs vai pansionāts (turpmāk – Centrs) slēdz 

Vienošanos (Bibliotēkas lietošanas noteikumu pielikums Nr.5) ar Latvijas Neredzīgo 

bibliotēku (turpmāk Bibliotēka). 

2. Vienošanās nosaka abu pušu tiesības un pienākumus. 

3. Abas puses ieceļ atbildīgos pārstāvjus pielāgotās literatūras pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

4. Vienošanos sagatavo Bibliotēka un nosūta Centram. 

5. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras saraksta pieejamību Bibliotēkas tīmekļvietnē 

(www.neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi” un „E-katalogs”, lai Centra 

darbinieki, uzklausot klientu vēlmes, varētu veikt grāmatu izvēli, sūtot pielāgotās 

literatūras sarakstu e-pastā Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu 

un formātu. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņš ir 2 (divi) mēneši. Vienā 

izsniegšanas reizē var saņem ne vairāk kā 20 eksemplārus. 

6. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras piegādi Centriem Rīgā un Pierīgā ar 

Bibliotēkas transportu. Pārējiem Centriem pielāgotās literatūras pasta sūtījumi ar 

sekogrammu (cilvēks ar Balto spieķi) ir bez maksas, kā to nosaka Pasta likuma 40.pants. 

7. Centrs iesniedz Bibliotēkai sarakstu ar pielāgotās literatūras lasītāju vārdiem un 

uzvārdiem, personas kodiem, lai Bibliotēka var veikt pielāgotās literatūras lasītāju 

reģistrāciju un literatūras uzskaiti, kā to paredz Autortiesību likuma 21.1 panta septītās 

daļas 2.apakšpunkts. 

8. Bibliotēka nodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.  

 

II. Personu ar invaliditāti nevalstiskajās organizācijās, dienas centros un senioru 

organizācijās apkalpošana 

 

9. Bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pielāgotā formātā var saņemt personas, 

kuras ir ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un atbilst vismaz vienam 

kritērijam, kas atrunāti Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā. 

10. Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras saraksta pieejamību Bibliotēkas tīmekļvietnē 

(www.neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi” un „E-katalogs”, lai lasītāji 

varētu veikt grāmatu izvēli, sūtot izvēlētās pielāgotās literatūras sarakstu e-pastā vai 

zvanot Bibliotēkas pārstāvim, norādot grāmatas autoru, nosaukumu un formātu. 

Bibliotēka nodrošina pielāgotās literatūras (CDMp3 formātā, palielinātā drukā, un 

ierakstot zibatmiņās) piegādi. Pielāgotās literatūras lietošanas termiņi tiek noteikti 

individuāli.  
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11. Katra no šīm organizācijām norīko atbildīgo kontaktpersonu un nodrošina telpas, kur 

Bibliotēkas darbinieks veic lasītāju apkalpošanu. 

12. Bibliotēka nodrošina lasītāju konsultēšanu par Bibliotēkas krājumu un citiem 

informācijas resursiem, e-katalogu, abonētajām datu bāzēm un citām informācijas 

meklēšanas sistēmām un to izmantošanu. 

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore    A.Jākobsone 


