
LATVIJAS  NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA 

KĀ  KONSULTATĪVAIS  CENTRS UN SADARBĪBAS  PARTNERIS 

CILVĒKU  AR  ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM  APKALPOŠANĀ 
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MĒRĶAUDITORIJA 

X personas ar invaliditāti:  [invaliditātes apliecība] 

• I, II un III grupas redzes invalīdi; 
• kustību invalīdi [piem., tie, kuri paši nevar pāršķirt grāmatas lapas] 

 
X personas ar lasīšanas grūtībām: [ārsta zīme, ka pastāv lasīšanas grūtības] 

• cilvēki ar disleksiju 
• pēc insulta pacienti 
• seniori 
 

X pārējā sabiedrības daļa: cilvēki bez veselības un funkcionāliem traucējumiem [netiek 
izsniegta pielāgotā literatūra] 
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KRĀJUMS 

X GRĀMATAS 
 audioformātā (CD vai zibatmiņās) [pašu ieskaņotas, iegādātas, arī raidlugas] 

 Braila rakstā (taktilās (taustāmās) grāmatas netiek izsniegtas uz mājām) 
 palielinātā drukā 
 redzīgo rakstā jeb gludrakstā 

X PERIODIKA 
 audiožurnāls «Doma» 
 avīzīte «Bazūne» (redzīgo un Braila rakstā) 
 žurnāli, kurus izdevušas citas redzes invalīdu organizācijas 
 preses izdevumi redzīgo rakstā 

X NOVADPĒTNIECĪBAS UN TIFLOLOĢIJAS MATERIĀLI 
 grāmatas, periodiskie izdevumi un tematiskās mapes 
 atmiņu stāsti par redzes invalīdu ieguldījumu kultūras, zinātnes, izglītības 

un sporta jomā 
 studentu darbi [arī pašu neredzīgo studentu darbi] 

X MŪZIKA UN FILMAS 
X PIELĀGOTAS SPĒLES 
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X lasītāju apkalpošana mājās ar bibliotēkas transportu vai pa pastu (t.sk. ārvalstīs 
dzīvojošiem) 
X kopēšanas un drukāšanas pakalpojumi Braila rakstā: 

• MĀCĪBU VAI PAŠDARBĪBAS VAJADZĪBĀM 
 uz vietas bibliotēkā (iepriekš pasūtot vai veicot izdruku pašiem) 
 attālināti (tekstu pasūtījums tiek atsūtīts elektroniski, piegādāts ar 

bibliotēkas transportu vai ar Latvijas pasta starpniecību uz konkrēto 
bibliotēku) 

• BIBLIOTĒKAS SAGATAVOTIE INFORMATĪVIE MATERIĀLI 
 uz vietas bibliotēkā vai, pēc pieprasījuma, ar «Mobilo bibliotēku» vai pa 

pastu [piem., Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām, Brīvprātīgā darba likums u.c.] 

 

X apmācības un pielāgoti kultūras un izglītības 
    pasākumi: 

• APMĀCĪBAS UN SEMINĀRI 
 semināri par sadarbības 
iespējām un pakalpojumu 
sniegšanas īpatnībām cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem 
 

PAKALPOJUMI 
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X priekšā lasīšana un konsultācijas: 
 priekšā lasījumi notiek uz vietas bibliotēkā, kā arī filiālēs 
 bibliotēka sniedz konsultācijas gan privātpersonām, gan juridiskām personām 

 

X brīvpieeja krājumam un speciālai tehnikai: (paši var darboties) 

 periodikai un grāmatām, t.sk., Braila rakstā un palielinātā drukā; 
 «bērnu stūrītis» ar pielāgotām spēlēm; 
 pieeja internetam, biroja tehnikai; 
 speciālā tehnika: teksta palielināšanas ierīce (e-lupa), 

Braila rinda, Braila raksta printeris, ekrānlasošā 
programma Jaws, iesiešanas ierīces 

PAKALPOJUMI 
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 Pielāgoto grāmatu pieejamību bibliotēkās ar SBA starpniecību 
• grāmatu pasūtīšana uz noteiktu laiku (izmanto Salacgrīvas, Aizkraukles, Ogres bibliotēkas) [max. 

termiņš – 1 gads, 1 pasūtījumā var būt līdz 30 audiogrāmatām, 20 Braila raksta grāmatu sējumiem] 
 
 

 LNerB pielāgotās periodikas bezmaksas abonēšanu 
• avīzītes «Bazūne» un audiožurnāla «Doma» abonēšana  (bez maksas) 
 
 

 Drukāšanas pakalpojumu Braila rakstā visā Latvijas teritorijā 
(mācību materiālu izdruka Braila rakstā studējošajiem redzes 
invalīdiem vai mācībspēkiem) 

• lasītāju pasūtīto izdruku Braila rakstā izsniegšanas 
       punkta funkcijas 

 vieta, kur pasūtīt un saņemt tekstus Braila rakstā 
 vieta, kur saņemt (jo atrodas tuvāk dzīvesvietai) pasūtījumus 

 

SADARBĪBAS PIEDĀVĀJUMS 
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www.neredzigobiblioteka.lv 
 
• sadaļa E-KATALOGS 
 informācija par visu veidu grāmatām, 

kas ir krājumā 
 
• sadaļa JAUNIEGUVUMI 
 informācija par krājuma jaunākajām 

grāmatām 
 bibliotēkas avīzīte «Bazūne» 
 u.c. informatīvi materiāli 
 

• sadaļa PAKALPOJUMI 
 informācija par pakalpojumiem 
 «Mobilā bibliotēka» 

 

BIBLIOTĒKAS MĀJASLAPA 
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SADARBĪBAS NOSACĪJUMI 

X autortiesību un blakustiesību regulējums Latvijā: 

AUTORTIESĪBU LIKUMS 
19.pants. Autora darba izmantošana bez autora piekrišanas un atlīdzības  
(1) Autortiesības nav uzskatāmas par pārkāptām, ja bez autora piekrišanas un bez atlīdzības 
šajā likumā noteiktajā kārtībā: 

3) darbs tiek reproducēts, lai to varētu izmantot redzes vai dzirdes invalīdi 
22.pants. Darba reproducēšanas tiesības redzes un dzirdes invalīdu vajadzībām  
[..] redzes un dzirdes invalīdu organizācijas, kā arī bibliotēkas, kuras sniedz pakalpojumus 
redzes un dzirdes invalīdiem, bez autora piekrišanas un bez atlīdzības samaksas drīkst 
nekomerciālos nolūkos reproducēt un izplatīt darbu šiem invalīdiem uztveramā formā, ciktāl 
tas nepieciešams attiecīgās invaliditātes gadījumā. 
 

KRIMINĀLLIKUMS 
148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana 
(1) Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu 
aizsargātām personas interesēm» var tikt piemērots sods. 
 

FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMS 
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SADARBĪBAS NOSACĪJUMI 
X SBA izmantošanas atšķirības, apkalpojot redzes invalīdus:  

• lai saņemtu pielāgotās grāmatas no LNerB, bibliotēkai jānoslēdz ar LNerB Vienošanos, 
kurā atrunāti punkti par šo personu reģistrāciju; 

• bibliotēkas kā juridiskas personas uzņemas atbildību par pielāgoto izdevumu 
izsniegšanu trešajām personām jeb personām, kurām nav lasīšanas grūtības; 

• pasūtītās grāmatas audioformātā, kas ieskaņotas LNerB vai grāmatas Braila rakstā var 
izsniegt arī uz mājām, jo apjoms ir liels un invalīds nevar visu izlasīt uz vietas, bet 
nedrīkst izsniegt personām bez invaliditātes vai lasīšanas grūtībām; 

• pielāgotās spēles vai taktilās grāmatas nedrīkst izsniegt uz mājām; 

• pielāgotie periodiskie izdevumi «Doma» un «Bazūne» nav jāatgriež LNerB. 

• citur ieskaņotās audiogrāmatas var izsniegt arī lasītājiem bez veselības problēmām 
(skat. mājaslapā Jaunieguvumi); 
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SADARBĪBAS NOSACĪJUMI 

X veicot izdruku Braila rakstā pasūtījumu, 
• lasītājam jābūt reģistrētam gan publiskajā bibliotēkā, gan LNerB — dubultā reģistrācija, jo 

tas ir pakalpojums, nevis krājums 

• publiskā bibliotēka darbojas kā materiālu pasūtīšanas un saņemšanas vieta [lasītājs iesniedz 

tekstus elektroniskā vai papīra formātā, ko bibliotēka nosūta uz LNerB ar norādi par lasītāju un saņemšanas vietu] 

• publiskā bibliotēka var pasūtīt informācijas reprodukciju Braila rakstā vai palielinātā drukā, 
kas tai nepieciešama svarīgas informācijas izplatīšanai saviem lietotājiem-redzes invalīdiem 
[pasūtīju vēlams veikt nedēļu iepriekš] 

 

X veidojot kopīgas izstādes vai informatīvus pasākumus, 
• grāmatu izstādēm varam pievienot arī to reprodukcijas Brailā vai audio, kas ieskaņotas 

LNerB. Šim nolūkam tiek izmantots SBA 

• ja tiek rīkots informatīvs pasākums un starp apmeklētājiem plānoti redzes invalīdi, tad var 
pasūtīt informatīvo materiālu reprodukciju arī Braila vai palielinātā drukā. Šajā gadījumā 
sadarbību nosaka apjoms un tekstu sarežģītība. 
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Andra Jākobsone 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 

direktore 

67531748 

administracija@neredzigobiblioteka.lv 
 

Gunta Bite 
Braila raksta nodaļas vadītāja, 

67522131, 29137112 

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv 

Paldies par uzmanību un uz sadarbību! 
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KONTAKTI sadarbībai 
Jaunā adrese — Strazdumuižas ielā 80, Rīgā 
 

Pasūtījumiem no krājuma — 67531748, 

daina.otto@neredzigobiblioteka.lv 
 

Izdruku Braila rakstā pasūtījumi — 67531748, 

dinija.bite@neredzigobiblioteka.lv 
 

Informācijai par bibliotēku — 67521388, 

indra.ozola@neredzigobiblioteka.lv 
 

Konsultācijām par Braila rakstu — 67522131, 

gunta.bite@neredzigobiblioteka.lv 


