4.pielikums
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
lietošanas noteikumiem
VIENOŠANĀS
par sadarbību starpbibliotēku abonementa ietvaros
starp Latvijas Neredzīgo bibliotēku un ______________________ bibliotēku
Rīgā, 202___. gada ___. ____________
Latvijas Neredzīgo bibliotēka (reģ.Nr.90000057460, adrese Strazdumuižas ielā 80, Rīgā),
tās direktores Andras Jākobsones personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk —
LNerB), no vienas puses, un
________________________________ bibliotēka (reģ. Nr. _____________, adrese
______________________________________,
tās
_________________________
_________________ personā, kurš/-a rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk — Bibliotēka),
no otras puses,
abas kopā — Puses, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk - Vienošanās):
I. Vienošanās mērķis
1. Puses noslēdz vienošanos par sadarbību nolūkā sekmēt un pilnveidot bibliotekāro un
informacionālo pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā,
palielinātā drukā, Braila rakstā) personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem
vai citādām lasīšanas grūtībām un kuras atbilst vismaz vienam kritērijam, kas atrunāti
Autortiesību likuma 22.1 panta pirmajā daļā.
II. LNerB tiesības un pienākumi
2. LNerB, ievērojot Autortiesību likuma 22.pantu, sadarbības starpbibliotēku
abonementa ietvaros pēc Bibliotēkas lietotāju pasūtījuma nodod LNerB Skaņu
ierakstu studijā ieskaņotās audiogrāmatas (MP3 formātā) kompaktdiskos vai tās
iekopējot Bibliotēkas zibatmiņā, kā arī LNerB Braila raksta nodaļā reproducētās
grāmatas neredzīgo rakstā vai palielinātā drukā.
3. LNerB
pielāgotās
literatūras
saraksts
pieejams
LNerB
tīmekļvietnē
(www.neredzigobiblioteka.lv) sadaļās „Jaunieguvumi” un „E-katalogs”, lai
bibliotekāri palīdzētu lietotājiem (neredzīgiem, ar redzes traucējumiem vai citādām
lasīšanas grūtībām) 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.
III. Bibliotēkas tiesības un pienākumi
4. Bibliotēka nodrošina, ka pielāgotā literatūra tiek izsniegta tikai tiem lietotājiem, kas
apliecina, ka redzes vai citu lasīšanas grūtību dēļ nepieciešama informācija pielāgotā
formātā, atbilstoši Autortiesību likuma 22.1 panta pirmās daļas kritērijiem.
5. Pielāgotās literatūras sūtīšanu uz Bibliotēku nodrošina LNerB, savukārt atpakaļ –
Bibliotēka. Pielāgotās informācijas pasta sūtījumi ar sekogrammu (cilvēks ar Balto
spieķi) ir bez maksas, kā to nosaka Pasta likuma 40.pants.
6. Bibliotēka garantē pielāgotās literatūras saglabāšanu un aizsardzību, un nodošanas
termiņu ievērošanu, ko nosaka LNerB Lietošanas noteikumi un šī Vienošanās.
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7.

Bibliotēkai ir pienākums iesniegt LNerB sarakstu ar pielāgotās literatūras lasītāju
skaitu, lai LNerB var veikt pielāgotās literatūras uzskaiti, kā to paredz Autortiesību
likuma 21.1 panta septītās daļas 2.apakšpunkts.

IV. Noslēguma jautājumi
8. Šī Vienošanās ir saistoša abām Pusēm.
9. Saistībā ar šo Vienošanos LNerB ieceļ par savu pārstāvi:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
10. Saistībā ar šo Vienošanos Bibliotēka ieceļ par savu pārstāvi:
Vārds, uzvārds:
Amats:
Adrese:
Tālrunis:
E-pasts:
11. Pusēm vienojoties, Vienošanos var papildināt un izdarīt tajā grozījumus, kas
noformējami pielikuma veidā, kas tiek uzskatīts par Vienošanās neatņemamu
sastāvdaļu.
12. Priekšlikumus par grozījumiem Vienošanās tekstā Puses izskata mēneša laikā no
saņemšanas dienas.
13. Puses ir tiesīgas lauzt Vienošanos, ja šāda sadarbība vairs nav nepieciešama, par to
iesniedzot otrai Pusei rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma par lauztu piektajā
darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
14. Puses ir tiesīgas vienpusēji lauzt Vienošanos, ja otra Puse nepilda Vienošanos,
iesniedzot par to otrai Pusei motivētu rakstisku paziņojumu. Vienošanās uzskatāma
par lauztu piektajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.
15. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz jaunas Vienošanās
noslēgšanai.
16. Vienošanās ir sastādīta un parakstīta divos eksemplāros, no kuriem viens nodots
LNerB, otrs — Bibliotēkai.
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
direktore

_______________________
___________________

…………………………………

………………………………...

/paraksts/

Andra Jākobsone
/paraksta atšifrējums/

/paraksts/

_____________________
/paraksta atšifrējums/

