
 
 

IZVĒLIES AUDIOGRĀMATU, 
ja parasto nevari lasīt!  

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 
Lasītāju apkalpošanas nodaļa Rīgā 

Tel. (371) 67514513 
Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024 

info@neredzigobiblioteka.lv 
www.neredzigobiblioteka.lv 

 

Latvijas Neredzīgo 
bibliotēka ir mūsdienīga 
bibliotēka, kas apkalpo 

cilvēkus ar lasīšanas 
grūtībām visā valstī. 
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Kas ir audiogrāmata? 

Audiogrāmata atbilst grāmatas saturam parastajā 
drukā, kas nolasīts audiāli. 

Audiogrāmatas ietver visu veidu grāmatas: 
daiļliteratūru, biogrāfijas un dzeju. 

Latvijas Neredzīgo bibliotēkā (LNerB) 
audiogrāmatas tiek sagatavotas pielāgotā 
formātā. 

Kas ir pielāgotais formāts? 

Lai personas, kuras ir neredzīgas vai ar citādām 
lasīšanas grūtībām, līdzīgi kā pārējie lasītāji, varētu 
“pārvietoties” pa audiogrāmatas tekstiem, tie ir 
sadalīti pa 30 minūšu gariem MP3 failiem. 

Tas palīdz lasītājam atrast vietu, kur bija pārtraucis 
grāmatas lasīšanu. 

Kam var tikt izsniegtas pielāgotās 
audiogrāmatas? 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka apkalpo ikvienu, kuram 
ir grūti vai kurš nespēj lasīt parasto drukāto tekstu. 
Mūsu lasītāji ir neredzīgas un vājredzīgas personas, kā 
arī personas ar uztveres vai fiziskiem traucējumiem, 
vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kā to nosaka 
Autortiesību likuma 221. panta pirmā daļa. 

Tāpat apkalpojam arī juridiskas iestādes, tādas kā 
publiskas bibliotēkas, sociālās aprūpes centrus, 
Dienas centrus un NVO. 

Kā kļūt par LNerB pielāgotās 
literatūras lasītāju? 

Pielāgotās literatūras  lasītāju lokam var 
pievienoties, atnākot personīgi uz bibliotēku Rīgā 
vai kādu no mūsu filiālbibliotēkām (Balvos, Cēsīs, 
Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē vai Ventspilī), 
vai atsūtot savu kontaktinformāciju bibliotēkai pa 
pastu vai e-pastu. 

Juridiskām personām jāslēdz vienošanās par 
sadarbību ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku par 
pielāgotās literatūras pieejamības nodrošināšanu 
lasītājiem. 

Ikviens pielāgotās literatūras lasītājs pats uzņemas 
atbildību par šīs literatūras neizplatīšanu trešajām 
personām. 

Audiogrāmatu izmantošana ir 
vienkārša! 

Audiogrāmatas var pasūtīt pa tālruni 67514513, 
e-pastu: valda.sproge@neredzigobiblioteka.lv vai, 
apmeklējot bibliotēku sev izdevīgā vietā. 

Tāpat var izmantot jebkuru publisku bibliotēku kā 
saņemšanas vietu jebkurā Latvijas novadā. 

Attālinātiem lasītājiem grāmatas tiek nosūtītas pa 
pastu vai pievestas mājās ar bibliotēkas transportu. 
Audiogrāmatas, kas izsniegtas, ierakstot tās 
zibatmiņā vai citos datu nesējos, nav jāatgriež 
bibliotēkai, bet tās pēc noklausīšanās ir jāizdzēš. 

LNerB audiogrāmatu izsniegšana ir bezmaksas. 


