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Obligātais eksemplārs

«Obligātais eksemplārs – publiskai izmantošanai paredzēts 
iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nekonvencionālās jeb “pelēkās 
literatūras” eksemplārs, kuru šajā [Obligāto eksemplāru] likumā 
noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka, vai tiešsaistes 
publikācija, kuru tā vāc un arhivē (rasmo).»

Obligāto eksemplāru likums: Latvijas Republikas likums. 06.06.2006. “Latvijas Vēstnesis”. 87 (3455). 
Izgūts no: https://likumi.lv/doc.php?id=136682
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LNB pienākums

Veidot pēc iespējas pilnīgāku nacionālo digitālo krājumu:

• Saņemt visas Latvijā radītās e-grāmatas, e-laikrakstus, e-žurnālus,
e-kartes, e-nošu izdevumus un cita veida publikācijas neatkarīgi
no to izplatīšanas veida;

• Automatizēti vākt un arhivēt (rasmot) tīmekļvietnes.
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Esošās problēmas (1)

• Šobrīd spēkā esošā Obligāto eksemplāru likumā noteikts, ka:
• Tiešsaistes publikācija — jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams darbs, 

kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju;

• Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija — tiešsaistes publikācija, 
kuras piekļuvei nepieciešama lietotāja autorizācija.

• Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas automatizēti vāc un 
arhivē (rasmo) LNB.

• Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju izdevēji nodrošina LNB 
piekļuvi tiešsaistes publikācijas kopijas iegūšanai.
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Esošās problēmas (2)

• LNB ir jāmeklē un jāvāc tiešsaistes publikācijas pašiem. Ņemot vērā 
lielo publikāciju apjomu, tas ir neiespējami.

• Daļa izdevēju uzskata, ka viņu izdotās e-grāmatas nav uzskatāmas par 
tiešsaistes publikācijām, tāpēc tās nav piegādājamas kā obligātais 
eksemplārs.
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LNB priekšlikumi

• Jaunajā likumā lietot šādu terminus:

• Tiešsaistes publikācija;

• Bezsaistes publikācija;

• Tīmekļvietne;

• Rasmošana.

• LNB piegādājama datne vai datņu kopa no katras bezsaistes
publikācijas un tiešsaistes publikācijas.

• Tīmekļvietņu saturu rasmo LNB.
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LNB priekšlikumi: definīcijas

Tiešsaistes 
publikācija 

Bezsaistes 
publikācija

Tīmekļvietne Rasmošana

darbs, kas satur 
tekstuālu, vizuālu, 
audiālu vai 
audiovizuālu 
informāciju un tiek 
padarīts pieejams 
un izmantojams 
tiešsaistē

darbs, kas satur 
tekstuālu, vizuālu, 
audiālu vai 
audiovizuālu 
informāciju un 
izmantojams 
elektroniskā ierīcē 
bez tiešas saiknes ar 
serveri, internetu 
vai cita veida tīklu

publikācija tīmeklī, 
kas satur unikālu 
informācijas un 
interaktīvu 
pakalpojumu 
sakopojumu, kuru 
veido tīmekļa lapas 
un cita veida dati

tīmekļvietņu satura 
automatizēta 
vākšana un 
arhivēšana
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Priekšlikumos precizētie termini

• Izdevējs;

• Nekonvencionālā jeb “pelēkā” literatūra;

• Obligātais eksemplārs;

• Publicēšana (izdošana);

• Tiešsaistes publikācija.
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Priekšlikumos ieviestie termini

• Publikācija;

• Publikācija fiziskajā nesējā;

• Drukāšana pēc pieprasījuma;

• Produkcijas datne;

• Bezsaistes publikācija;

• Rasmošana;

• Tīmekļvietne;

• Starptautiskais standartnumurs.
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Priekšlikumos neiekļautie termini

• Elektronisks izdevums;

• Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija;

• Iespieddarbs;

• Tiešsaistes publicēšana;

• Tiražētājs.
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Obligāto eksemplāru likuma priekšlikumu 
izstrādes process
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Priekšlikumos iekļautos terminus izskata LZA TK Informācijas un 
dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas sēdē.

Kultūras ministrija izveido darba grupu, iesaistot izdevējus, 
bibliotēkas un citas ieinteresētās puses.

LNB priekšlikumus iesniedz Kultūras ministrijā.

LNB darba grupa sagatavo priekšlikumus.
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