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Latvijas Neredzīgo Bibliotēkas Audiogrāmatu Lejupielādes Servisa sistēmas –
BALSS
Lietošanas noteikumi
Lai izmantotu pakalpojumu BALSS ir jābūt:
•
•

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reģistrētam lasītājam,
personai, kurai jāatbilst vismaz vienam no Autortiesību likuma 22. 1 panta
pirmajā daļā minētajiem kritērijiem:
o neredzīga persona;
o persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus
parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem
(piemēram, seniori);
o persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām,
kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem
traucējumiem (piemēram, ar disleksiju);
o persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar
to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu
nepieciešams lasīšanai;

•

juridiskai personai, kas ir noslēgusi Vienošanos par sadarbību ar Latvijas
Neredzīgo bibliotēku un pārstāv personas, kuras var izmantot pielāgoto
literatūru (Sociālās aprūpes iestādes).

Bibliotēkā reģistrētie lasītāji piekļuves datus var saņemt:
•
•

jautājot bibliotekāram;
apmeklējot digitālo platformu balss.neredzigobiblioteka.lv un aizpildot
sistēmas lietotāja reģistrācijas anketu. 24 h laikā (darba dienās) uz e-pastu tiek
nosūtīts lietotāja vārds un parole.

Bibliotēkā nereģistrētie lasītāji dodas uz digitālo platformu
balss.neredzigobiblioteka.lv
•
•

pilngadīga persona aizpilda jauna Lietotāja reģistrācijas formu;
lai reģistrētu bērnu vai jaunieti līdz 18 gadiem, pilnvarotā persona aizpilda Galvojumu bērniem ar lasīšanas traucējumiem;
• lai pilnvarotu kādu citu personu, kura veiks darbības Latvijas Neredzīgo
bibliotēkā, aizpilda Pilnvaru;
• aizpildīto Lietotāja reģistrācijas formu vai Galvojumu bērniem ar lasīšanas
traucējumiem, vai Pilnvaru jāizdrukā, jāparaksta un jānogādā Latvijas
Neredzīgo bibliotēkā vai jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta
uz e-pastu info@neredzigobiblioteka.lv. Trīs darba dienu laikā pēc
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dokumenta saņemšanas tiks izveidots konts un uz e-pastu nosūtīti sistēmas
BALSS piekļuves dati.
Sistēmas BALSS lietotājs var lejupielādēt līdz 5 audiogrāmatām nedēļā. Lejupielādi
var veikt atkārtoti. Lejupielādes saite ir aktīva 7 dienas.
Audiogrāmatu izsniegšanas termiņš ir 30 dienas. Pēc izsniegšanas termiņa beigām
jāizdzēš visi elektroniskie materiāli! Elektroniskā mācību literatūra jāizdzēš
mācību gada beigās.
Audiogrāmatu nodošana citām personām ir autortiesību pārkāpums pat tad, ja šī
persona atbilst kādai no lasītāju grupām, kas drīkst saņemt pielāgoto literatūru!
Bibliotēkai ir tiesības bloķēt jūsu piekļuvi platformai, ja tiek konstatētas aizdomīgas
vai sistēmu degradējošas darbības.
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