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Obligāto eksemplāru likums

• 2.pants. (1) Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma — visu 
Latvijas iespieddarbu, nekonvencionālās jeb "pelēkās literatūras", elektronisku 
izdevumu un tiešsaistes publikāciju — pastāvīgu saglabāšanu, apstrādi un 
publisku izmantošanu

• 1. pants. 9) tiešsaistes publikācija — jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams 
darbs, kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju

• 4.pants. (3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt 
Latvijā radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju



Esošā situācija

• LNB komplektē šādus tiešsaistes publikāciju obligātos eksemplārus:
E-grāmatas
E-periodiskos izdevumus
Tiešsaistes skaņu ierakstus 
Tiešsaistes kartes
Tiešsaistes nošu izdevumi (plānots)
Tiešsaistes video ieraksti (plānots)

• Uzsvars tiek likts uz izdevumiem, kuri iznāk tikai digitālā formā

• Papildus tiek veikta tīmekļu vietņu rasmošana (vākšana un arhivēšana)



Tiešsaistes publikācijas LNB krājumā

• Mūžsaglabāšana 

• Informācijas iekļaušana elektroniskajos katalogos, LNB veidotajās datu bāzēs un 
citos resursos, kas nodrošina izdevuma atrašanu/ popularizēšanu

• Plašāka un ātrāka pieejamība lietotājiem, ja izdevējs piekrīt



LNB un publisko bibliotēku sadarbība

Pašvaldību periodisko izdevumu numuru elektronisko versiju ievietošana 
LNB Digitālajā bibliotēkā 

līdzīgi kā

reģionālās preses rakstu analītisko aprakstu veidošana

No 1998.gada – 21 bibliotēka iesniedz apmēram 40 periodisko izdevumu rakstu analītiskos aprakstus



Ventspils pilsētas bibliotēkas un LNB sadarbība

• Noslēgts trīspusējs līgums starp Ventspils novada pašvaldību, Ventspils pilsētas 
bibliotēku un LNB

• Veikta Ventspils pilsētas bibliotēkas kolēģu apmācība

• Rezultātā Ventspils pilsētas bibliotēka LNB Digitālajā bibliotēkā ievieto pašvaldības 
periodiskā izdevuma «Ventspils Novadnieks» numurus, nodrošinot:

Izdevuma mūžsaglabāšanu
Informācijas par izdevumu iekļaušanu elektroniskajā katalogā u.c. 
(nodrošināta meklēšana un atrašana)
Izdevuma pieejamību



«Ventspils Novadnieks» Kopkatalogā



«Ventspils Novadnieks» Digitālajā bibliotēkā



Juridiskais aspekts (1)

Nepieciešams divpusējs (pašvaldība – LNB) vai trīspusējs līgums (pašvaldība –
bibliotēka – LNB):
• Pašvaldība (izdevējs) apņemas bez atlīdzības nodot savā pārvaldībā esošos 

periodiskos izdevumus tiešsaistē LNB krājuma papildināšanai un mūžsaglabāšanai

• Bibliotēka apņemas veikt pašvaldības pārvaldībā esošo periodisko izdevumu 
tiešsaistē iesniegšanu Bibliotēkai

• LNB apņemas veikt tai nodoto periodisko izdevumu tiešsaistē glabāšanu un 
nodrošināt darbības to saglabāšanai un atjaunošanai



Juridiskais aspekts (2)

Papildus līgumā var atrunāt:
• Pieejamību (t.sk. pašvaldības/ bibliotēkas tīmekļa vietnes rasmoto rezultātu 

atrādīšana)

• Sadarbību periodisko izdevumu senāko numuru digitalizācijā (ja LNB krājumā nav 
izdevuma numuru, bibliotēka tos nodod, lai veiktu digitalizāciju)



Jautājumi?!

marite.upeniece@lnb.lv

guna.linkevica@lnb.lv
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