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Bibliotēka –

izdevējs, kuram jāievēro tādi paši izdevējs, kuram jāievēro tādi paši 
noteikumi kā jebkuram citam izdevējam 
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Pirms publikācijas izdošanas...
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ISBN, ISMN, ISSN – unikāli identifikatori

• ISBN - izmanto monogrāfijas tipa izdevumiem (grāmatām, 
brošūrām, rakstu krājumiem, kartēm, audiogrāmatām u.tml.)

• ISMN - izmanto nošizdevumiem

• ISSN – izmanto seriālizdevumiem (avīzēm, žurnāliem, grāmatu 
sērijām u.tml.)

• Šos numurus nepiešķir plakātiem, bukletiem, skrejlapām u.c.
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Kā pieteikt?

Nepieciešams aizpildīt pieteikumu:

• Klātienē – Mūkusalas iela 3

• Elektroniski  –
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/isbn-un-ismn

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/issnhttp://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/issn

Plašāka informācija:

• ISBN/ISMN eksperte Aiva Gailīte isbn@lnb.lv

• ISSN eksperte Guna Linkeviča issn@lnb.lv

Tālrunis: 67806149
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Kā publikāciju noformēt?

• Publikācija jānoformē atbilstoši izdevumu noformēšanas 
noteikumiem -

http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejiem-saistosie-likumi-un-noteikumi

• Konsultēties pie Aivas Gailītes vai Gunas Linkevičas (kontaktus 

skat. iepriekšējā slaidā)
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Kad publikācija izdota...
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Obligātie eksemplāri

• Grāmatas (t.sk. prom. darbu kopsavilkumi) – 7 eksemplāri

• Laikraksti, žurnāli, bukleti, kalendāri, gadagrāmatas, kartes, 
atlanti, notis, atklātnes u.c. iespieddarbi – 5 eksemplāri

• Skaņu ieraksti, videoieraksti, elektroniskie izdevumi – 3 
eksemplāri (ja izdevums ir iespieddarba pielikums vai mācību komplekta eksemplāri (ja izdevums ir iespieddarba pielikums vai mācību komplekta 

sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba 
eksemplāru skaitam)

• Pelēkā literatūra (t.sk. promocijas darbi) – 2 eksemplāri

• E-publikācijas (šobrīd LNB kā obligātos eksemplārus komplektē e-grāmatas, e-

periodiskos izdevums, drīzumā uzsāks speciālo veidu e-publikāciju komplektēšanu, 
nodarbojas ar tīmekļa vietņu vākšanu un arhivēšanu jeb rasmošanu)
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Sadalījums pa bibliotēkām

• Latvijas Nacionālā bibliotēka

• Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka

• Latvijas Universitātes bibliotēka

• Latgales Centrālā bibliotēka

• Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka• Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka

• Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka

• Rīgas Tehniskās universitātes bibliotēka

• Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā 
bibliotēka

• Latvijas Neredzīgo bibliotēka
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Ja LNB obligātos eksemplārus nesaņem...

• Tos nesaņem arī citas bibliotēkas – obligāto eksemplāru 
saņēmējas

• LNB nevar nodrošināt izdevuma mūžsaglabāšanu un tā 
pieejamību (t.sk. pētniecībai) 

• Informācija par izdevumu neatspoguļojas LNB veidotajās • Informācija par izdevumu neatspoguļojas LNB veidotajās 
datubāzēs

• Nav precīzu datu par Latvijas izdevējdarbību
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Kur iesniegt obligātos eksemplārus?

• LNB Reģistratūrā vai Loģistikas nodaļā

Plašāka informācija

Obligāto eksemplāru eksperte Mārīte Upeniece, 
marite.upeniece@lnb.lv, obl@lnb.lvmarite.upeniece@lnb.lv, obl@lnb.lv

Tālrunis: 67806149

• Par e-publikāciju piegādi rakstīt uz e-publikacijas@lnb.lv
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Izdevējdarbības statistika

• Izdevējam līdz kārtējā gada 15.jūlijam (par kalendāra gada 
pirmo pusgadu) un līdz nākamā gada 15.janvārim (par 
iepriekšējā kalendāra gada otro pusgadu) LNB ir jāiesniedz 
Pārskats par izdevējdarbību (MK noteikumi Nr. 739)

• Balstoties uz statistikas datiem, LNB:• Balstoties uz statistikas datiem, LNB:

-sniedz informāciju LR Centrālajai statistikas pārvaldei un 
Kultūras ministrijai
-veido uzziņas par izdevējdarbību Latvijā
-izdod ikgadēju krājumu “Latvijas izdevējdarbības statistika” 
http://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/izdevejdarbibas-statistika
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Paldies par uzmanību!
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