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1. Pētījuma norises apraksts 
Lai noskaidrotu ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomus valsts 
un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās, 2018.gada oktobrī – decembrī pētījumu centrs 
SKDS veica valsts un pašvaldību izglītības iestāžu un bibliotēku aptauju. 

Aptaujas mērķis bija iespēju robežās aptaujāt pilnīgi visas valsts un pašvaldību izglītības iestādes 
un bibliotēkas, lai noskaidrotu ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas 
apjomus šajās iestādēs.  

Apzinoties, ka šajās iestādēs parasti šāda veida uzskaite netiek veikta, tika nolemts iestāžu 
vadītājiem, balstoties uz savu pieredzi un vērojumiem lūgt sniegt savu vērtējumu iespējamajiem 
ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomiem 12 mēnešu laikā 
(norādot pa mēnešiem).  

Kritērijs (pazīme), kuram atbilstošās kopijas tiktu uzskatītas par ar autortiesībām aizsargātu 
darbu reprogrāfisku reproducēšanu, tika nodefinēts šādi: „Viena autora vai autoru kolektīva 

sarakstīta vai sastādīta grāmata, brošūra vai cits līdzīgs izdevums, periodiskie izdevumi, 

vizuālās mākslas darbu vai fotogrāfiju reprodukcijas”. 

Lai novērtējumi būtu pamatotāki, visiem iestāžu vadītājiem sākotnēji tika lūgts veikt visu to 
iestādēs veikto kritērijam atbilstošu kopiju (un ieskanēto dokumentu) uzskaiti 7 secīgu dienu 
laikā. Pēc tam tika lūgts iegūto rezultātu ievadīt īpaši sagatavotā Web aptaujas formā, kopā ar 
aplēsēm par sagaidāmo kopiju skaitu dažādos gada mēnešos. Sadalījums pa mēnešiem tika lūgts 
tāpēc, ka daudzām iestādēm dažādos kalendārā gada mēnešos/ nedēļās ir atšķirīga darba 
intensitāte un līdz ar to arī vairāk vai mazāk atšķirīgs kopēšanas (un/ vai skanēšanas) apjoms 
(piemēram, izglītības iestādēs tas pakārtojas mācību gada specifikai, kur aktīvu mācību un 
sagatavošanās periodos tiek kopēts vairāk, bet skolēnu brīvlaika periodos – mazāk). 

 

Pētījuma (aptaujas) gaita  

1. Sagatavošanās fāze 

Pirms aptaujas uzsākšanas sadarbībā ar pasūtītāju tika veikta datu reģistrācijas formas, 
pavadvēstuļu un citu aptaujas materiālu sagatavošana. Par pamatu tika ņemti jau 2015. gada 
līdzīga pētījuma vajadzībām izstrādātie un aprobētie materiāli. 

Aptaujā izmantotie materiāli ir pievienoti šīs atskaites pielikumā.  

 

2. Kopiju uzskaites un aptaujas fāze 

Uzaicinājums piedalīties pētījumā pa e-pastu visu Kultūras ministrijas datu bāzē iekļauto 
bibliotēku vadītājiem tika nosūtīts 2018. gada 25. oktobrī, bet vispārizglītojošo skolu direktoriem, 
profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un valsts augstākās izglītības iestāžu rektoriem – 
2018. gada 5. novembrī. 

Uzaicinājums sastāvēja no uzaicinājuma e-pasta, kuram kā atsevišķi pielikumi bija pievienoti 3 
dokumenti: 

- Bibliotēkām – Kultūras ministrijas uzaicinājuma vēstule, bet izglītības iestādēm – 
Izglītības un zinātnes ministrijas uzaicinājuma vēstule; 

- Pētījumu centra SKDS paskaidrojuma vēstule; 
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- Palīgveidlapa. 

Uzaicinājumā visi iestāžu vadītāji tika lūgti noorganizēt visu kritērijam atbilstošu kopiju, kuras 
ir veiktas uz visiem iestādes rīcībā esošajiem kopētājiem un skeneriem, uzskaiti 7 secīgu 
kalendāro dienu laikā. 

Pēc uzskaites veikšanas iestāžu vadītāji tika lūgti iegūtos rezultātus un to veiktās kritērijam 
atbilstošu kopiju skaita aplēses gada 12 mēnešiem ievadīt īpaši izveidotā reģistrācijas formā. 

Kā gala termiņi iegūtās informācijas ievadei reģistrācijas formā tika noteikti: bibliotēkām - 2018. 
gada 23. novembris, bet valsts augstākās izglītības iestādēm, profesionālās izglītības iestādēm un 
vispārizglītojošajām skolām – 2018. gada 30. novembris.  

 

3. Rezultātu apkopošanas fāze 

Visi saņemtie rezultāti tika rūpīgi caurskatīti. Uz iestādēm, kuras bija iesniegušas rezultātus, kas 
būtiski atšķīrās no vidējiem rādītājiem, tika veikti telefona zvani, lai pārliecinātos par to iesniegtās 
informācijas precizitāti. Atsevišķos gadījumos telefona sarunas rezultātā iestādes iesniegtā 
informācija tika koriģēta.  

To iestāžu iesniegtā informācija, kas bija neskaidra, nepilnīga vai apšaubāma, tālāku aprēķinu 
veikšanā netika izmantota. Tāpat tālāku aprēķinu veikšanā netika iekļautas tās bibliotēkas, par 
kuru reģistrēto lasītāju skaitu Kultūras ministrijai nebija ziņu. 

 

Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomu aprēķināšana  

Tā kā zinot 2015. gada pētījuma pieredzi bija pamats domāt, ka informāciju par kopēšanas 
apjomiem neizdosies iegūt no pilnīgi visām valsts un pašvaldību izglītības iestādēm un 
bibliotēkām, lai novērtētu kopēšanas apjomus arī tajās iestādēs, kuras informāciju neiesniedza, 
tika izveidots vienkāršs matemātisks modelis. 

Tika nolemts līdzīgi kā 2015. gadā veikt ekstrapolāciju balstoties uz šādiem kritērijiem: 

- bibliotēku gadījumā par pamatu ņemt reģistrēto lasītāju skaitu: aprēķināt kritērijam 
atbilstošo kopiju vidējo skaitu uz vienu reģistrēto lasītāju gadā; 

- skolu un augstākās izglītības iestāžu gadījumā par pamatu ņemt skolēnu, audzēkņu vai 
studentu skaitu: aprēķināt kritērijam atbilstošo kopiju vidējo skaitu uz vienu skolēnu/ 
audzēkni/ studentu gadā. 

 

Aprēķinos izmantotie statistikas datu avoti 

Statiskas dati par bibliotēku lasītāju vispārizglītojošo skolu skolēnu un valsts augstākās izglītības 
iestāžu studentu skaitu, tika iegūti no Kultūras ministrijas.  
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2. Iegūtie rezultāti 
 

2.1. Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi valsts un 

pašvaldību bibliotēkās 

 

Kopējais valsts un pašvaldību bibliotēku skaits  787 

Kopējais reģistrēto lasītāju skaits visās valsts un pašvaldību bibliotēkās  423 124 

  

Pētījumā piedalījušos valsts un pašvaldību bibliotēku, kuras iesniedza pilnīgu vai 
daļēju informāciju, skaits  

600 

Valsts un pašvaldību bibliotēku skaits, kuru iesniegtie rezultāti tika izmantoti 
aprēķinu veikšanā* 

597* 

Kopējais reģistrēto lasītāju skaits valsts un pašvaldību bibliotēkās, kuru iesniegtie 
dati ir izmantoti aprēķina veikšanā 

322 108 

Kopējais bibliotēku, kuru iesniegtie dati ir izmantoti aprēķina veikšanā, vadītāju 
aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu kopēšanas apjoms 12 
mēnešu laikā (kopiju un/ vai ieskanētu lapu skaits) 

283 297 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits uz vienu reģistrēto lasītāju gadā 

0.8795 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās valsts un pašvaldību bibliotēkās gadā 

372 142 

* diemžēl par trīs bibliotēkām nebija zināms to lasītāju skaits, tāpēc šo bibliotēku iesniegtie dati 
aprēķinu veikšanā netika izmantoti. 

 

Piezīmes (rezultātu ticamības ierobežojumi) 

Tā kā pētījumā nepiedalījās un savas aplēses (prognozes) neiesūtīja visas bibliotēkas, tad 
balstoties saņemtajiem datiem, par tām bibliotēkām, kuras savus datus neiesūtīja, tika veiktas 
aplēses, pieņemot, ka kopēšanas apjomi abās bibliotēku grupās ir līdzīgi un ir tieši proporcionāli 
reģistrēto lasītāju skaitam. 

Pētījumā atteicās piedalīties Rīgas Centrālā bibliotēka un tai pakļautās 26 filiālbibliotēkas 
aizbildinoties ar resursu trūkumu kopiju uzskaites veikšanai. Līdz ar to ir ticis pieņemts, ka 
kopēšanas apjomi Rīgas pašvaldībai pakļautajās bibliotēkās ir līdzīgi kā vidēji citur Latvijā.  
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2.2. Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi 

vispārizglītojošajās skolās  

 

Kopējais vispārizglītojošo skolu skaits  682 

Kopējais audzēkņu skaits visās vispārizglītojošajās skolās  213 354 

  

Pētījumā piedalījušos vispārizglītojošo skolu, kuras iesniedza pilnīgu vai daļēju 
informāciju, skaits  

446 

Vispārizglītojošo skolu skaits, kuru iesniegtie rezultāti tika izmantoti aprēķinu 
veikšanā* 

446 

Kopējais audzēkņu skaits vispārizglītojošajās skolās, kuru iesniegtie dati ir 
izmantoti aprēķina veikšanā 

145 933 

Kopējais vispārizglītojošo skolu, kuru iesniegtie dati ir izmantoti aprēķina 
veikšanā, vadītāju aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu 
kopēšanas apjoms 12 mēnešu laikā (kopiju un/ vai ieskanētu lapu skaits) 

4 216 722 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits uz vienu skolēnu gadā 

28.8949 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās vispārizglītojošajās skolās gadā 

6 164 846 

* diemžēl viena vispārizglītojošā skola iesniedza neskaidru un nepilnīgu informāciju. Šīs iestādes 
iesniegtie dati aprēķinu veikšanā netika izmantoti. 

 

Piezīmes (rezultātu ticamības ierobežojumi) 

Tā kā pētījumā nepiedalījās un savas aplēses (prognozes) neiesūtīja visas vispārizglītojošās 
skolas, tad balstoties saņemtajiem datiem, par tām iestādēm, kuras savus datus neiesūtīja, tika 
veiktas aplēses, pieņemot, ka kopēšanas apjomi abās iestāžu grupās ir līdzīgi un ir tieši 
proporcionāli skolēnu skaitam. 
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2.3. Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi profesionālās 

izglītības iestādēs 

 

Kopējais profesionālās izglītības iestāžu skaits  40 

Kopējais audzēkņu skaits visās profesionālās izglītības iestādēs  22 622 

  

Pētījumā piedalījušos profesionālās izglītības iestāžu, kuras iesniedza pilnīgu vai 
daļēju informāciju, skaits  

33 

Profesionālās izglītības iestāžu skaits, kuru iesniegtie rezultāti tika izmantoti 
aprēķinu veikšanā 

33 

Kopējais audzēkņu skaits profesionālās izglītības iestādēs, kuru iesniegtie dati ir 
izmantoti aprēķina veikšanā 

18 311 

Kopējais profesionālās izglītības iestāžu, kuru iesniegtie dati ir izmantoti aprēķina 
veikšanā, vadītāju aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu 
kopēšanas apjoms 12 mēnešu laikā (kopiju un/ vai ieskanētu lapu skaits) 

120 301 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits uz vienu audzēkni gadā 

6.5699 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās profesionālās izglītības iestādēs gadā 

148 624 

 

Piezīmes (rezultātu ticamības ierobežojumi) 

Tā kā pētījumā nepiedalījās un savas aplēses (prognozes) neiesūtīja visas profesionālās izglītības 
iestādes, tad balstoties saņemtajiem datiem, par tām iestādēm, kuras savus datus neiesūtīja, tika 
veiktas aplēses, pieņemot, ka kopēšanas apjomi abās iestāžu grupās ir līdzīgi un ir tieši 
proporcionāli audzēkņu skaitam. 
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2.4. Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi valsts 

augstākās izglītības iestādēs 

 

Kopējais valsts augstākās izglītības iestāžu skaits (universitātes un koledžas)  29 

Kopējais studentu skaits visās valsts augstākās izglītības iestādēs  60 053 

  

Pētījumā piedalījušos valsts augstākās izglītības iestāžu, kuras iesniedza pilnīgu 
vai daļēju informāciju, skaits  

23 

Valsts augstākās izglītības iestāžu skaits, kuru iesniegtie rezultāti tika izmantoti 
aprēķinu veikšanā* 

21 

Kopējais studentu skaits valsts augstākās izglītības iestādēs, kuru iesniegtie dati ir 
izmantoti aprēķina veikšanā 

48 568 

Kopējais valsts augstākās izglītības iestāžu, kuru iesniegtie dati ir izmantoti 
aprēķina veikšanā, vadītāju aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto 
darbu kopēšanas apjoms 12 mēnešu laikā (kopiju un/ vai ieskanētu lapu skaits) 

146 763 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits uz vienu studentu gadā 

3.0218 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās valsts augstākās izglītības iestādēs gadā 

181 468 

* diemžēl viena augstākās izglītības iestāde iesniedza nepilnīgu informāciju. Šīs iestādes 
iesniegtie dati aprēķinu veikšanā netika izmantoti. 

 

Piezīmes (rezultātu ticamības ierobežojumi) 

Tā kā pētījumā nepiedalījās un savas aplēses (prognozes) neiesūtīja visas valsts augstākās 
izglītības iestādes, tad balstoties saņemtajiem datiem, par tām iestādēm, kuras savus datus 
neiesūtīja, tika veiktas aplēses, pieņemot, ka kopēšanas apjomi abās iestāžu grupās ir līdzīgi un 
ir tieši proporcionāli studentu skaitam. Prognožu ticamības varbūtību palielina fakts, ka no trīs 
lielākajām valsts augstākās izglītības iestādēm divas iesniedza savas aplēses. Tas nozīmē, ka dati 
tika saņemti gan no lielākām, gan mazākām, gan arī dažādu profilu valsts augstākās izglītības 
iestādēm. 
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2.5. Kopējais ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjoms valsts 

un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās 

 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās valsts un pašvaldību bibliotēkās gadā 

372 142 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās vispārizglītojošajās skolās gadā 

6 164 846 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās profesionālās izglītības iestādēs gadā 

148 624 

Kopējais aplēstais (prognozētais) ar autortiesībām aizsargāto darbu nokopēto un/ 
vai ieskanēto lapu skaits visās valsts augstākās izglītības iestādēs gadā 

181 468 

KOPĀ 6 867 080 

 

Piezīmes (rezultātu ticamības ierobežojumi) 

Tā kā pētījumā nepiedalījās un savas aplēses (prognozes) neiesūtīja visas iestādes, tad balstoties 
saņemtajiem datiem, par tām iestādēm, kuras savus datus neiesūtīja, tika veiktas aplēses, 
pieņemot, ka kopēšanas apjomi abās iestāžu grupās ir līdzīgi un ir tieši proporcionāli audzēkņu 
skaitam. 
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PIELIKUMI 
 

Valsts un pašvaldību bibliotēku saraksts, kuras atsūtīja informāciju par reprogrāfiskās 

reproducēšanas apjomiem un kuru iesniegtā informācija tika izmantota aprēķinu veikšanā 

 
 
Aglonas novada centrālā bibliotēka 
Aglonas novada Grāveru pagasta bibliotēka 
Aiviekstes pagasta bibliotēka 
Aizkraukles pilsētas bibliotēka 
Aizputes novada Cīravas pagasta bibliotēka 
Aizputes novada Kalvenes pagasta bibliotēka 
Aizputes pagasta bibliotēka 
Aizputes pilsētas bibliotēka 
Aknīstes novada Asares pagasta bibliotēka 
Aknīstes novada Gārsenes pagasta bibliotēka 
Alojas pilsētas bibliotēka 
Alsviėu bibliotēka 
Alūksnes pilsētas bibliotēka 
Amatas novada Amatas pagasta Ăikšu bibliotēka 
Amatas novada Ieriėu bibliotēka 
Amatas novada Līvu bibliotēka 
Ances bibliotēka 
Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka 
Andrupenes pagasta bibliotēka 
Annas bibliotēka 
APP Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centra bibliotēka 
Arhīvu speciālā bibliotēka 
Aronas pagasta Kusas bibliotēka 
Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 
Asūnes pagasta bibliotēka 
Atašienes bibliotēka 
Auces novada Bēnes bibliotēka 
Auces novada bibliotēka 
Auces novada Īles bibliotēka 
Auces novada Ukru bibliotēka 
Aulejas pagasta bibliotēka 
Ādažu bibliotēka 
Babītes novada pašvaldības bibliotēka 
Babītes novada pašvaldības bibliotēkas filiāle Salas pagastā 
Baložu pilsētas bibliotēka 
Baltinavas novada bibliotēka 
Balvu pagasta bibliotēka 
Barkavas bibliotēka 
Bauskas bērnu bibliotēka 
Bauskas Centrālā bibliotēka 
Bārbeles pagasta Bārbeles bibliotēka 
Bārtas pagasta bibliotēka 
Bebrenes pagasta bibliotēka 
Bejas bibliotēka 
BeĜavas pagasta bibliotēka 
Beverīnas novada Kauguru pagasta bibliotēka 
Beverīnas novada Mūrmuižas bibliotēka - informācijas centrs 
Beverīnas novada Trikātas pagasta bibliotēka 
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Bērzaines pagasta bibliotēka 
Bērzaunes pagasta bibliotēka 
Bērzgales pagasta bibliotēka 
BērziĦu pagasta bibliotēka 
BīriĦu bibliotēka 
Blīdenes pagasta bibliotēka 
Braslavas pagasta bibliotēka 
Braslavas pagasta Vilzēnu bibliotēka 
Briežuciema pagasta bibliotēka 
Brigu pagasta bibliotēka 
Brīvzemnieku pagasta Puikules bibliotēka 
Brocēnu novada Gaiėu pagasta bibliotēka 
Brocēnu novada Gaiėu pagasta Satiėu bibliotēka 
Brocēnu novada Remtes pagasta bibliotēka 
Brocēnu pašvaldības bibliotēka 
Brunavas pagasta Brunavas bibliotēka 
Brunavas pagasta Grenctāles bibliotēka 
Bunkas pagasta Krotes bibliotēka 
Bunkas pagasta Tadaiėu ciema bibliotēka 
Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku pagasta bibliotēka 
Burtnieku novada pašvaldības Matīšu pagasta bibliotēka 
Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 1. bibliotēka 
Burtnieku novada pašvaldības Vecates pagasta bibliotēka 
Carnikavas novada bibliotēka 
Ceraukstes pagasta Ceraukstes bibliotēka 
Cesvaines novada KraukĜu bibliotēka 
Cēres bibliotēka 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
Cēsu novada Vaives pagasta RāmuĜu bibliotēka 
Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēka 
Ciblas novada Ciblas bibliotēka 
Ciblas novada Felicianovas bibliotēka 
Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka 
Codes pagasta Codes bibliotēka 
Codes pagasta Jauncodes bibliotēka 
Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka 
Dagdas bērnu bibliotēka 
Dagdas novada tautas bibliotēka 
Daudzeses pagasta bibliotēka 
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā bibliotēka 
DāviĦu pagasta DāviĦu bibliotēka 
Demenes pagasta bibliotēka 
DikĜu pagasta bibliotēka 
Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka 
Dobeles novada Centrālā bibliotēka 
Dobeles novada Jaunbērzes bibliotēka 
Dobeles novada Krimūnu bibliotēka 
Dobeles novada Penkules bibliotēka 
Dobeles novada Šėibes bibliotēka 
Dricānu pagasta bibliotēka 
Drustu pagasta bibliotēka 
Drustu pagasta Gatartas bibliotēka 
Druvienas pagasta bibliotēka 
Dunalkas pagasta bibliotēka 
Dunalkas pagasta Rāvas bibliotēka 
Dundagas novada Centrālā bibliotēka 
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Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka 
Dunikas pagasta SikšĦu bibliotēka 
Durbes novada Lieău bibliotēka 
Durbes pilsētas bibliotēka 
Dvietes pagasta bibliotēka 
Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 
Dzirnieku bibliotēka 
Džūkstes pagasta 1. bibliotēka 
Džūkstes pagasta 2. bibliotēka 
Edvarta Virzas Iecavas bibliotēka 
Eglaines pagasta bibliotēka 
Elejas pagasta bibliotēka 
Engures novada Engures pagasta bibliotēka 
Engures pagasta Apšuciema bibliotēka 
Ezeres bibliotēka 
Ezernieku pagasta bibliotēka 
ĒrgĜu bibliotēka 
ĒrgĜu novada Jumurdas bibliotēka 
FeimaĦu pagasta bibliotēka 
Gaigalavas pagasta bibliotēka 
Gaigalavas pagasta Vecstrūžānu bibliotēka 
Gailīšu pagasta Gailīšu bibliotēka 
Galgauskas pagasta biblioteka 
Garkalnes novada bibliotēka 
Gaujienas bibliotēka 
Gētes institūta Rīgā bibliotēka 
Glūdas pagasta Bramberăes bibliotēka 
GostiĦu bibliotēka 
Griškānu pagasta bibliotēka 
GrobiĦas novada Medzes pagasta bibliotēka 
GrobiĦas pagasta bibliotēka 
GrobiĦas pilsētas bibliotēka 
Gudenieku pagasta Basu bibliotēka 
Gulbenes novada bibliotēka 
Iecavas novada bērnu bibliotēka 
Iecavas novada Zālītes bibliotēka 
Iecavas novada ZiemeĜu bibliotēka 
Ikšėiles novada centrālā bibliotēka 
Ikšėiles novada Tīnūžu bibliotēka 
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka 
Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas Pilskalnes pagasta bibliotēka 
Ilzenes bibliotēka 
Ilzeskalna pagasta bibliotēka 
Inešu pagasta bibliotēka 
Irlavas pagasta 1. bibliotēka 
Irlavas pagasta 2. bibliotēka 
Iršu pagasta bibliotēka 
Isnaudas pagasta Isnaudas bibliotēka 
Isnaudas pagasta Istalsnas bibliotēka 
Izvaltas pagasta bibliotēka 
Īslīces pagasta Ādžūnu bibliotēka 
Īslīces pagasta Rītausmu bibliotēka 
Īvandes bibliotēka 
Jaunalūksnes bibliotēka 
Jaunannas bibliotēka 
Jaunauces pagasta bibliotēka 
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Jaungulbenes pagasta bibliotēka 
Jaunjelgavas pilsētas bērnu bibliotēka 
Jaunjelgavas pilsētas bibliotēka 
Jaunlaicenes pagasta bibliotēka 
Jaunpils pagasta bibliotēka 
Jaunsvirlaukas pagasta StaĜăenes bibliotēka 
Jelgavas bērnu bibliotēka "Zinītis" 
Jelgavas Miezītes bibliotēka 
Jelgavas Pārlielupes bibliotēka 
Jelgavas pilsētas bibliotēka 
Jēkabpils Galvenā bibliotēka 
Jēkabpils novada ĀbeĜu bibliotēka 
Jēkabpils novada Dignājas bibliotēka 
Jēkabpils novada Kalna bibliotēka 
Jēkabpils novada LeimaĦu bibliotēka 
Jēkabpils novada Liepu bibliotēka 
Jēkabpils novada Mežzemes bibliotēka 
Jēkabpils novada RubeĦu bibliotēka 
Jēkabpils novada Slates bibliotēka 
Jēkabpils pilsētas bibliotēka 
Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs 
Jūrmalas Centrālā bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Alberta Kronenberga Slokas bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Asaru bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bulduru bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Dubultu bērnu bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Kauguru bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Ėemeru bibliotēka 
Kabiles pagasta bibliotēka 
Kaives pagasta bibliotēka 
Kalētu pagasta bibliotēka 
Kalkūnes pagasta bibliotēka 
Kalncempju bibliotēka 
Kalnciema pagasta bibliotēka 
Kalniešu pagasta bibliotēka 
Kalupes pagasta bibliotēka 
Kandavas pilsētas bibliotēka 
Kantinieku pagasta bibliotēka 
KastuĜinas pagasta bibliotēka 
Katvaru bibliotēka 
Kaunatas pagasta 1. bibliotēka 
Kaunatas pagasta 2. bibliotēka 
Kārėu pagasta bibliotēka 
Kārsavas novada Goliševas pagasta bibliotēka 
Kārsavas pilsētas bibliotēka 
Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka 
Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka 
KombuĜu pagasta bibliotēka 
Konstantinovas pagasta bibliotēka 
Krapes pagasta bibliotēka 
Krimuldas novada Inciema bibliotēka 
Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēka 
Krimuldas novada Turaidas bibliotēka 
KrišjāĦu pagasta bibliotēka 
Krustpils pagasta bibliotēka 
Kuldīgas novada pašvaldības iestāde "Kuldīgas galvenā bibliotēka" 



Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi valsts un pašvaldību izglītības 
iestādēs un bibliotēkās 

2018. gada decembris                                                        14                                                 pētījumu centrs SKDS 

Kuldīgas novada Vārmes pagasta bibliotēka 
Kupravas bibliotēka 
Kurmenes pagasta bibliotēka 
Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs 
Kūku bibliotēka 
Ėeguma novada Rembates bibliotēka 
Ėeipenes pagasta bibliotēka 
Ėekavas novada Katlakalna bibliotēka 
Ėekavas pagasta bibliotēka 
Ėepovas pagasta bibliotēka 
ĖoĦu pagasta bibliotēka 
Laidu pagasta bibliotēka 
Laidu pagasta Sermītes bibliotēka 
Lapmežciema pagasta bibliotēka 
Latgales Centrālā bibliotēka 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte" 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle CeriĦu bibliotēka 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Gaismas bibliotēka 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Jaunbūves bibliotēka 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Pārdaugavas bibliotēka 
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Piekrastes bibliotēka 
Latvijas Bankas Bibliotēka 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja slēgta tipa speciālā mākslas bibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Cēsu filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Liepājas filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka 
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Ventspils filiālbibliotēka 
Latvijas Valsts Mežzinātnes institūta "Silava" bibliotēka 
Lauberes pagasta bibliotēka 
Laucesas pagasta bibliotēka 
Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka 
Lazdukalna bibliotēka 
Lādezera bibliotēka 
Lejasciema pagasta bibliotēka 
Lejasciema pagasta Mālu bibliotēka 
Lendžu pagasta bibliotēka 
Lestenes pagasta bibliotēka 
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība "Lēdmanes bibliotēka" 
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Jumpravas bibliotēka 
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lāčplēša bibliotēka 
Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Lielvārdes pilsētas bibliotēka 
Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - "ZaĜās birzs" bibliotēka 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūėis" 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Libris" 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - bibliotēka "Varavīksne" 
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle - Valtera bibliotēka 
Liepnas pagasta bibliotēka 
Liezēres pagasta bibliotēka 
Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka 
Limbažu Galvenā bibliotēka 
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Litenes pagasta bibliotēka 
Lizuma pagasta bibliotēka 
Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka 
Līgatnes pilsētas bibliotēka 
Līgo pagasta bibliotēka 
Līksnas pagasta bibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jaunsilavu bibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Jersikas bibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rīta filiālbibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rožupes bibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu bibliotēka 
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Turku pagasta bibliotēka 
Līvbērzes pagasta bibliotēka 
LR Saeimas bibliotēka 
Lubānas novada Meirānu bibliotēka 
Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka 
LutriĦu pagasta bibliotēka 
Lūznavas pagasta bibliotēka 
ěaudonas pagasta bibliotēka 
ěaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka 
Madonas novada bibliotēka 
Malienas bibliotēka 
Maltas pagasta bibliotēka 
MaĜinovas pagasta bibliotēka 
Mazozolu pagasta bibliotēka 
Mazsalacas novada Ramatas pagasta bibliotēka 
Mazsalacas novada SēĜu pagasta bibliotēka 
Mazsalacas novada SkaĦkalnes pagasta bibliotēka 
Mazsalacas pilsētas bibliotēka 
MākoĦkalna pagasta bibliotēka 
Mālpils novada bibliotēka 
Mālpils novada Sidgundas bibliotēka 
Mālupes pagasta bibliotēka 
Mārkalnes pagasta bibliotēka 
MedĦevas bibliotēka 
Medumu pagasta bibliotēka 
MeĦăeles pagasta bibliotēka 
Mežāres bibliotēka 
Mežotnes pagasta Jumpravas bibliotēka 
Mežvidu pagasta bibliotēka 
Mežvidu pagasta Ranču bibliotēka 
Mērdzenes pagasta bibliotēka 
Mērsraga novada bibliotēka 
Mētrienas pagasta bibliotēka 
NagĜu pagasta bibliotēka 
Naujenes tautas bibliotēka 
Naukšēnu pagasta bibliotēka 
Nautrēnu pagasta bibliotēka 
Nākotnes bibliotēka 
Neretas novada centrālā bibliotēka 
Neretas novada Mazzalves pagasta bibliotēka 
Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka 
Neretas novada Zalves pagasta bibliotēka 
Neretas novada Zalves pagasta Sproău bibliotēka 
Nirzas pagasta bibliotēka 
Nīcas novada Nīcas pagasta bibliotēka 
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Nīcgales pagasta tautas bibliotēka 
Nīgrandes pagasta bibliotēka 
Nītaures pagasta bibliotēka 
Novadnieku pagasta tautas bibliotēka 
Ogres Centrālā bibliotēka 
Ogres novada Ciemupes bibliotēka 
Ogres novada Madlienas bibliotēka 
Olaines Bibliotēka 
Olaines novada Gaismu bibliotēka 
Olaines novada Jaunolaines bibliotēka 
Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka 
OtaĦėu pagasta bibliotēka 
Ozolmuižas pagasta bibliotēka 
Ozolnieku novada centrālā bibliotēka 
Ozolnieku novada Vainu bibliotēka 
P. StradiĦa Medicīnas vēstures muzeja bibliotēka 
Padures pagasta bibliotēka 
PampāĜu pagasta bibliotēka 
Patentu valdes bibliotēka 
Pāles bibliotēka 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta 
bibliotēka 
Pāvilostas novada Pāvilostas bibliotēka 
Pāvilostas novada Sakas bibliotēka 
Pāvilostas novada Ulmales bibliotēka 
Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka 
Pededzes bibliotēka 
Pelču pagasta bibliotēka 
Pildas pagasta bibliotēka 
Piltenes pilsētas bibliotēka 
Platones pagasta bibliotēka 
Platones pagasta Lielvircavas bibliotēka 
PlāĦu pagasta Jaunklidža bibliotēka 
PĜaviĦu novada bibliotēka 
PĜaviĦu novada bibliotēkas filiāle PĜaviĦu novada bērnu bibliotēka 
Pociema bibliotēka 
Popes bibliotēka 
Praulienas pagasta bibliotēka 
Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka 
PreiĜu Galvenā bibliotēka 
PreiĜu novada Aizkalnes bibliotēka 
PreiĜu novada Līču bibliotēka 
PreiĜu novada Pelēču pagasta Ārdavas bibliotēka 
PreiĜu novada Saunas pagasta Smelteru bibliotēka 
Priekules novada Gramzdas pagasta bibliotēka 
Priekules pilsētas bibliotēka 
PriekuĜu novada Liepas pagasta bibliotēka 
PriekuĜu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēka 
PriekuĜu novada PriekuĜu pagasta bibliotēka 
PriekuĜu novada Veselavas pagasta bibliotēka 
PureĦu pagasta bibliotēka 
Pušas pagasta bibliotēka 
Puzes bibliotēka 
Pūres pagasta bibliotēka- informācijas un novada izpētes centrs 
Rankas pagasta GaujasrēveĜu bibliotēka 
Raunas novada Raunas pagasta bibliotēka 
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Raunas pagasta Rozes bibliotēka 
Rekavas bibliotēka 
Rendas pagasta bibliotēka 
Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēka - Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas filiāle 
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka 
RiebiĦu novada centrālā bibliotēka 
RiebiĦu novada Gailīšu bibliotēka 
RiebiĦu novada Galēnu bibliotēka 
RiebiĦu novada Kastīres bibliotēka 
RiebiĦu novada KotĜerovas bibliotēka 
RiebiĦu novada PieniĦu bibliotēka 
RiebiĦu novada Rušonas bibliotēka 
RiebiĦu novada SilajāĦu bibliotēka 
RiebiĦu novada SīĜukalna bibliotēka 
Rikavas pagasta bibliotēka 
Rīgas sociālās aprūpes centra "GaiĜezers" bibliotēka 
Rīgas vēstures un kuăniecības muzeja zinātniskā bibliotēka 
Robežnieku pagasta bibliotēka 
Robežnieku pagasta JoĦinu bibliotēka 
Rojas novada bibliotēka 
Rojas novada Kaltenes bibliotēka 
Ropažu novada bibliotēka 
Ropažu novada bibliotēkas Zaėumuižas filiālbibliotēka 
Rubenes bibliotēka 
Rucavas pagasta bibliotēka 
Rudbāržu pagasta bibliotēka 
Rugāju bibliotēka 
Rundāles novada Pilsrundāles bibliotēka 
Rundāles novada Vecrundāles bibliotēka 
Rūjienas novada Jeru pagasta bibliotēka 
Rūjienas pilsētas bibliotēka 
Sakstagala pagasta bibliotēka 
Salacgrīvas novada bibliotēka 
Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Ainažu bibliotēka 
Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Korăenes bibliotēka 
Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Svētciema bibliotēka 
Salacgrīvas novada bibliotēkas filiālbibliotēka Tūjas bibliotēka 
Salacgrīvas novada Liepupes bibliotēka 
Salas bibliotēka 
Salaspils novada bibliotēka 
Salaspils novada bibliotēkas Dienvidu filiālbibliotēka 
Saldus novada pašvaldības iestāde Saldus pilsētas bibliotēka 
Saldus novada Rubas pagasta Līkupēnu bibliotēka 
Saldus novada ZaĦas pagasta bibliotēka 
Saldus novada ZirĦu pagasta Butnāru bibliotēka 
Saldus pagasta bibliotēka 
Salgales pagasta Garozas bibliotēka 
Salienas pagasta bibliotēka 
SarkaĦu pagasta bibliotēka 
SarkaĦu pagasta Biksēres bibliotēka 
Saulkrastu novada bibliotēka 
Saunas pagasta bibliotēka 
Seces pagasta bibliotēka 
Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka 
Sesavas pagasta bibliotēka 
Sējas novada bibliotēka 
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Sējas novada Pabažu bibliotēka 
Sēlpils 1. bibliotēka 
Sēlpils 2. bibliotēka 
Sēmes pagasta bibliotēka 
Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka 
Siguldas novada bibliotēka 
Siguldas novada Mores pagasta bibliotēka 
Siguldas novada Siguldas pagasta Centra bibliotēka 
Siguldas novada Siguldas pagasta Jūdažu bibliotēka 
Silmalas pagasta bibliotēka 
Silmalas pagasta Kruėu bibliotēka 
Silmalas pagasta Ružinas bibliotēka 
Skaistkalnes pagasta Skaistkalnes bibliotēka 
Skrīveru bērnu bibliotēka 
Skrudalienas pagasta bibliotēka 
Skrundas novada AntuĜu bibliotēka 
Skrundas pilsētas bērnu bibliotēka 
Skrundas pilsētas bibliotēka 
Skujetnieku bibliotēka 
Slampes pagasta bibliotēka 
Smārdes pagasta bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas BirzuĜu bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas Brantu bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas Grundzāles bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas Launkalnes bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas Palsmanes bibliotēka 
Smiltenes novada bibliotēkas VariĦu bibliotēka 
Snēpeles pagasta bibliotēka 
Sokolku pagasta bibliotēka 
Staburaga pagasta bibliotēka 
Staiceles pilsētas bibliotēka 
Stalbes pagasta bibliotēka 
Stāmerienas pagasta bibliotēka 
Stelpes pagasta Stelpes bibliotēka 
StoĜerovas pagasta bibliotēka 
StopiĦu novada Sauriešu bibliotēka 
StopiĦu novada Ulbrokas bibliotēka 
Straumes bibliotēka 
StrautiĦu bibliotēka 
Strenču novada Sedas pilsētas bibliotēka 
Strenču pilsētas bibliotēka 
Strūžānu pagasta bibliotēka 
Sunākstes pagasta bibliotēka 
Suntažu pagasta bibliotēka 
SvariĦu pagasta bibliotēka 
Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka 
Svitenes pagasta bibliotēka 
Šēderes pagasta bibliotēka 
Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka 
Šėaunes pagasta bibliotēka 
Šėēdes pagasta bibliotēka 
Tabores pagasta bibliotēka 
Talsu Galvenā bibliotēka 
Talsu Galvenās bibliotēkas struktūrvienība Talsu bērnu bibliotēka 
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Talsu novada Abavas bibliotēka 
Talsu novada AusekĜa bibliotēka 
Talsu novada Balgales bibliotēka 
Talsu novada Dižstendes bibliotēka 
Talsu novada Īves bibliotēka 
Talsu novada Laidzes bibliotēka 
Talsu novada Laucienes bibliotēka 
Talsu novada Lībagu bibliotēka 
Talsu novada Lubes bibliotēka 
Talsu novada PĜavu bibliotēka 
Talsu novada Sabiles bērnu bibliotēka 
Talsu novada Spāres bibliotēka 
Talsu novada Stendes bibliotēka 
Talsu novada Strazdes bibliotēka 
Talsu novada Valdemārpils bibliotēka 
Talsu novada Vandzenes bibliotēka 
Talsu novada Virbu bibliotēka 
Taurupes pagasta bibliotēka 
Tārgales bibliotēka 
Tērvetes novada Augstkalnes pagasta bibliotēka 
Tērvetes novada Bukaišu pagasta bibliotēka 
Tērvetes novada Tērvetes pagasta bibliotēka 
Tērvetes novada Tērvetes pagasta Bites bibliotēka 
TikaiĦu bibliotēka 
Tilžas pagasta bibliotēka 
Tirzas bibliotēka 
Trapenes bibliotēka 
Tukuma bibliotēka 
Turlavas pagasta bibliotēka 
Ugāles bibliotēka 
Usmas bibliotēka 
Užavas bibliotēka 
Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēka 
Vaboles pagasta bibliotēka 
Vadakstes pagasta bibliotēka 
Vaidavas pagasta bibliotēka 
VaiĦodes pagasta bibliotēka 
Valdemāra Ancīša Aknīstes bibliotēka 
Valgundes bibliotēka 
Valgundes pagasta TīreĜu bibliotēka 
Valkas novada Centrālā bibliotēka 
Valkas novada Ērăemes pagasta OmuĜu bibliotēka 
Valkas novada Vijciema pagasta bibliotēka 
Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka 
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka 
Valkas pagasta SēĜu bibliotēka 
Valles pagasta Taurkalnes bibliotēka 
Valles pagasta Valles bibliotēka 
Valmieras bibliotēka 
Valsts sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles "Jugla" bibliotēka 
Valsts tehniskās uzraudzības aăentūras nodaĜas "Latvijas Lauksaimniecības muzejs" bibliotēka 
VarakĜānu novada Murmastienes bibliotēka 
VarakĜānu novada Stirnienes bibliotēka 
VarakĜānu tautas bibliotēka 
Variešu bibliotēka 
Vānes pagasta bibliotēka 
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Vārkavas novada Rožkalnu bibliotēka 
Vārves bibliotēka 
Veclaicenes bibliotēka 
Vecpiebalgas novada Dzērbenes pagasta bibliotēka 
Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta bibliotēka 
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka 
Vecpils bibliotēka 
Vecsaules pagasta Jaunsaules bibliotēka 
Vecsaules pagasta Ozolaines bibliotēka 
Vecsaules pagasta Vecsaules bibliotēka 
Vecsvirlaukas bibliotēka 
Vectilžas pagasta bibliotēka 
Vecumnieku pagasta Beibežu bibliotēka 
Vecumnieku pagasta bibliotēka 
Vecumnieku pagasta Misas bibliotēka 
Vecumnieku pagasta Umpārtes bibliotēka 
Ventspils bibliotēka. GāliĦciema bibliotēka 
Vestienas bibliotēka 
Vērgales pagasta Saraiėu bibliotēka 
Vidagas bibliotēka 
Vidrižu bibliotēka 
Viesatu pagasta bibliotēka 
Viesītes novada ElkšĦu pagasta bibliotēka 
Viesītes novada Saukas pagasta Lones bibliotēka 
Viesītes novada Saukas pagasta Saukas bibliotēka 
Viesītes novada Viesītes bibliotēka 
Viesturu pagasta Bērsteles bibliotēka 
Viesturu pagasta bibliotēka 
Vilces pagasta Ėīves bibliotēka 
Vilces pagasta Vilces bibliotēka 
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka 
ViĜakas novada bibliotēka 
ViĜānu pilsētas bibliotēka 
ViĜėenes bibliotēka 
Vircavas pagasta bibliotēka 
Vitrupes bibliotēka 
Vīksnas pagasta bibliotēka 
Vīpes pagasta bibliotēka 
VSIA "Paula StradiĦa Klīniskās universitātes slimnīca" bibliotēka 
ZaĜesjes pagasta bibliotēka 
ZeltiĦu bibliotēka 
Zentenes pagasta bibliotēka 
ZiemeĜu Ministru padomes biroja Latvijā bibliotēka 
Zilupes pilsētas bibliotēka 
ZirĦu pagasta bibliotēka 
Zīlānu bibliotēka 
Zlēku bibliotēka 
Zvārdes pagasta bibliotēka 
Žīguru bibliotēka 
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Vispārizglītojošo skolu saraksts, kuras atsūtīja informāciju par reprogrāfiskās 

reproducēšanas apjomiem un kuru iesniegtā informācija tika izmantota aprēķinu veikšanā 
 
Adamovas speciālā internātpamatskola 
Aglonas vidusskola 
Aizkraukles pagasta sākumskola 
Aizkraukles Vakara (maiĦu) vidusskola 
Aizputes pagasta pamatskola 
Aizputes vidusskola 
Aizupes pamatskola 
Aknīstes vidusskola 
Allažu pamatskola 
Alojas AusekĜa vidusskola 
Alsungas vidusskola 
Alūksnes novada vidusskola 
Andreja Eglīša ěaudonas vidusskola 
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 
Andrupenes pamatskola 
Annas Brigaderes pamatskola 
Annenieku pamatskola 
Antūžu speciālā internātpamatskola 
Ata Kronvalda Durbes pamatskola 
Augstkalnes vidusskola 
Ādažu vidusskola 
Āgenskalna sākumskola 
Āgenskalna Valsts ăimnāzija 
Baldones Mūzikas pamatskola 
Baldones vidusskola 
Balvu novada pašvaldība, Tilžas vidusskola 
Balvu pamatskola 
Balvu Valsts ăimnāzija 
BaumaĦu KārĜa ViĜėenes pamatskola 
Bauskas 2.vidusskola 
Bauskas pilsētas pamatskola 
Bauskas sākumskola 
Bauskas Valsts ăimnāzija 
Bārtas pamatskola 
Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 
Bejas pamatskola Alūksnes novada pašvaldība 
Bēnes vidusskola 
Bērzpils vidusskola 
Bērzupes speciālā internātpamatskola 
Bikstu pamatskola 
Bilskas pamatskola 
Biržu pamatskola 
Blīdenes pamatskola 
Blomes pamatskola 
BrāĜu Skrindu Atašienes vidusskola 
Brocēnu vidusskola 
Burtnieku novada Rencēnu pamatskola 
Cesvaines vidusskola 
Cēres pamatskola 
Cēsu 1.pamatskola 
Cēsu 2.vakara (maiĦu) vidusskola 
Cēsu novada pašvaldības Līvu sākumskola 
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Cēsu pilsētas PastariĦa sākumskola 
Cēsu Valsts ăimnāzija 
Ciblas vidusskola 
Codes pamatskola 
Dagdas vidusskola 
Daugavpils 1. speciālā pamatskola  
Daugavpils 10.vidusskola 
Daugavpils 11. pamatskola 
Daugavpils 12.vidusskola 
Daugavpils 13. vidusskola 
Daugavpils 15. vidusskola 
Daugavpils 16.vidusskola 
DAUGAVPILS 17.VIDUSSKOLA 
Daugavpils 9.vidusskola 
Daugavpils Centra vidusskola 
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 
Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola 
Daugavpils SaskaĦas pamatskola 
Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs 
Daugavpils Valsts ăimnāzija 
Daugavpils Vienības pamatskola 
Daugmales pamatskola 
Dāvja OzoliĦa Apes vidusskola 
Degumnieku pamatskola 
Dignājas pamatskola 
Dobeles 1.vidusskola 
Dobeles Valsts ăimnāzija 
Drabešu Jaunā pamatskola 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ăimnāzija 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola 
Dricānu vidusskola 
Dundagas vidusskola 
DZELZAVAS PAMATSKOLA 
Dzērves pamatskola 
DŽŪKSTES PAMATSKOLA 
Edgara KauliĦa Lielvārdes vidusskola 
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ăimnāzija 
Ezernieku vidusskola 
Ezersalas internātpamatskola 
Ērăemes pamatskola 
Ēveles pamatskola 
FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA 
Gaigalavas pamatskola 
Gaismas internātpamatskola 
Galēnu pamatskola, RiebiĦu novads 
Gardenes pamatskola 
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola 
Garlība MerėeĜa Lēdurgas pamatskola 
Gaujienas internātpamatskola 
Gaviezes pamatskola 
GrobiĦas ăimnāzija 
GrobiĦas pagasta sākumskola 
Grundzāles pamatskola 
Gulbenes 2.vidusskola 
Gulbenes Vakara (maiĦu) vidusskola 
Gulbīša pamatskola 



Ar autortiesībām aizsargāto darbu reprogrāfiskās reproducēšanas apjomi valsts un pašvaldību izglītības 
iestādēs un bibliotēkās 

2018. gada decembris                                                        23                                                 pētījumu centrs SKDS 

Iecavas internātpamatskola 
Iecavas vidusskola 
Ikšėiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola 
Ikšėiles vidusskola 
Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 
IĜăuciema vidusskola 
Inčukalna pamatskola 
Irlavas pamatskola 
Izvaltas pamatskola 
Īslīces pamatskola 
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas 
J.G.Herdera Rīgas GrīziĦkalna vidusskola 
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola 
Jaunogres vidusskola 
Jaunpiebalgas vidusskola 
Jaunpils vidusskola 
Jaunsilavas pamatskola 
JāĦa Eglīša PreiĜu Valsts ăimnāzija 
Jelgavas 2. pamatskola 
Jelgavas 2.internātpamatskola 
Jelgavas 3. sākumskola 
Jelgavas 4.sākumskola 
Jelgavas 4.vidusskola 
Jelgavas 5.vidusskola 
Jelgavas 6. vidusskola 
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola 
Jelgavas Tehnoloăiju vidusskola 
Jelgavas Vakara (maiĦu) vidusskola 
Jelgavas Valsts ăimnāzija 
Jēkabpils 2. vidusskola 
Jēkabpils 3. vidusskola 
Jēkabpils pamatskola 
Jēkabpils vakara vidusskola 
Jēkabpils Valsts ăimnāzija 
Jumpravas internātpamatskola 
Jumpravas pamatskola 
Jura Neikena DikĜu pamatskola 
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 
Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 
Jūrmalas vakara vidusskola 
Jūrmalas Valsts ăimnāzija 
K. Valdemāra sākumskola 
Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 
Kalnciema vidusskola 
Kalsnavas pamatskola 
Kandavas internātvidusskola 
Kandavas novada Zantes pamatskola 
Katvaru internātpamatskola 
Kārėu sākumskola 
Kārsavas vidusskola 
Kocēnu pamatskola 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. PoĜu pamatskola 
Krāslavas novada Izglītības pārvalde/Krāslavas Valsts ăimnāzija  
Krāslavas Varavīksnes vidusskola 
Krimuldas vidusskola 
Krotes Kronvalda Ata pamatskola 
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Krustpils pamatskola 
Kuldīgas 2. vidusskola 
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 
Kuldīgas novada ĒDOLES pamatskola 
Ėeipenes pamatskola 
Ėekavas vidusskola 
Ėemeru pamatskola 
Lapmežciema pamatskola 
Laucesas pamatskola 
Laucienes pamatskola 
Laurenču sākumskola 
Lazdonas pamatskola 
Lažas speciālā internātpamatskola 
Lejasciema vidusskola 
Lejasstrazdu sākumskola 
Lielplatones internātpamatskola 
Lielvārdes pamatskola 
Liepājas 7.vidusskola 
Liepājas 8.vidusskola 
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola 
Liepājas Centra sākumskola 
Liepājas internātpamatskola 
Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs 
Liepājas pilsētas 12.vidusskola 
Liepājas vakara (maiĦu) vidusskola 
Liepnas vidusskola 
Liepupes pamatskola 
Liezēres pamatskola 
Limbažu novada pašvaldības Umurgas pamatskola 
Limbažu sākumskola 
Lībagu sākumskola 
Līgatnes novada vidusskola 
Līvānu novada Vakara(maiĦu) vidusskola 
Ludzas 2. vidusskola 
Ludzas novada vakara vidusskola 
Ludzas pilsētas ăimnāzija 
Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 
Madonas novada Barkavas pamatskola 
Madonas Valsts ăimnāzija 
Majoru vidusskola 
Maltas speciālā internātpamatskola 
Matīšu pamatskola 
Mārupes novada Skultes sākumskola 
Mārupes pamatskola 
Mārupes vidusskola 
Māteru Jura Kazdangas pamatskola 
Meirānu Kalpaka pamatskola  
Mežāres pamatskola 
MežgaĜu pamatskola 
Mežotnes sākumskola 
Mežvidu pamatskola 
Mērdzenes pamarsmola 
Mērsraga vidusskola 
Mores pamatskola 
MurjāĦu sporta ăimnāzija 
Naujenes pamatskola 
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Naukšēnu novada vidusskola 
Nautrēnu vidusskola 
Neretas JāĦa JaunsudrabiĦa vidusskola 
Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 
Nīkrāces pamatskola 
Nītaures vidusskola 
Ogres novada pašvaldības Madlienas vidusskola 
Ogres sākumskola 
Ogres Valsts ăimnāzija 
Ogresgala pamatskola 
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 
Olaines 2. vidusskola 
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 
Ozolmuižas pamatskola 
Pamatskola Rīdze"" 
Pāles pamatskola 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLA 
Pededzes pamatskola 
Pelču speciālā internātpamatskola - attīstības centrs 
Penkules pamatskola 
Pildas pamatskola 
Pilsrundāles vidusskola. 
Piltenes vidusskola 
PĜaviĦu novada ăimnāzija 
Popes pamatskola 
Praulienas pamatskola 
Priekules vidusskola 
Priežmalas pamatskola reă.nr.4212902579 
Pumpuru vidusskola 
Purmsātu speciālā internātpamatskola 
Puškina licejs 
Pušmucovas pamatskola 
Puzes pamatskola 
Pūres pamatskola 
RAISKUMA INTERNĀTPAMATSKOLA -                        REHABILITĀCIJAS CENTRS 
Randenes pamatskola 
Rankas pamatskola 
Raunas vidusskola 
Rekavas vidusskola 
Remtes pamatskola 
Rezeknes 3.vidusskola 
Rēzeknes 2.vidusskola 
Rēzeknes 4.vidusskola 
Rēzeknes 5.vidusskola 
Rēzeknes 6.vidusskola 
Rēzeknes internātpamatskola- attīstības centrs 
Rēzeknes valsts poĜu ăimnāzija 
Rēznas pamatskola 
RiebiĦu novada SīĜukalna pamatskola 
RiebiĦu vidusskola 
Rīgas 10. vidusskola 
Rīgas 14. vakara (maiĦu) vidusskola 
Rīgas 15. vidusskola 
Rīgas 2. speciālā internātpamatskola 
Rīgas 21.vidusskola 
Rīgas 25. vidusskola 
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Rīgas 3.speciālā pamatskola 
Rīgas 31.vidusskola 
Rīgas 33.vidusskola 
Rīgas 37.vidusskola 
Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 
Rīgas 40. vidusskola 
Rīgas 41. vidusskola 
Rīgas 46.vidusskola 
Rīgas 49. vidusskola 
Rīgas 51.vidusskola 
Rīgas 54.vidusskola 
Rīgas 60.vidusskola 
Rīgas 61. vidusskola 
Rīgas 63. vidusskola 
Rīgas 65.vidusskola 
Rīgas 72. vidusskola 
Rīgas 74. vidusskola 
Rīgas 84.vidusskola 
Rīgas 85. vidusskola 
Rīgas 86.vidusskola 
Rīgas 88.vidusskola 
Rīgas 89.vidusskola 
Rīgas 9. vakara (maiĦu) vidusskola 
Rīgas 92. vidusskola 
Rīgas 93.vidusskola 
Rīgas 95. vidusskola 
Rīgas 96.vidusskola 
Rīgas AngĜu  ăimnāzija 
Rīgas AnniĦmuižas vidusskola 
Rīgas Austrumu vidusskola 
Rīgas Avotu pamatskola 
Rīgas centra daiĜamatniecības pamatskola 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 
Rīgas Franču licejs 
Rīgas IgauĦu pamatskola 
Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 
Rīgas Itas Kozakēvičas PoĜu vidusskola 
Rīgas JāĦa Poruka vidusskola 
Rīgas Juglas vidusskola 
Rīgas Klasiskā ăimnāzija 
Rīgas Kristīgā vidusskola 
Rīgas Kultūru vidusskola 
Rīgas Ėengaraga vidusskola 
Rīgas Lastādijas internātpamatskola 
Rīgas Mūzikas internātskola 
Rīgas Natālijas DraudziĦas vidusskola 
Rīgas Ostvalda Vidusskola 
Rīgas Pārdaugavas pamatskola 
Rīgas Purvciema vidusskola 
Rīgas RaiĦa 8. vakara (maiĦu) vidusskola 
Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 
Rīgas Teikas vidusskola 
Rīgas Vakara ăimnāzija 
Rīgas Valda AvotiĦa pamatskola-attīstības centrs 
Rīgas Valda Zālīša sākumskola 
Rīgas Valdorfskola 
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Rīgas Valsts 3.ăimnāzija  
Rīgas Valsts vācu ăimnāzija 
Rīgas Ziepniekkalna sākumskola 
Rīgas Zolitūdes ăimnāzija 
Robežnieku pamatskola 
Ropažu vidusskola 
Rožupes pamatskola 
Rubenes pamatskola 
RubeĦu pamatskola 
Rucavas pamatskola 
Rudes sākumskola 
Rudzātu speciālā internātpamatskola 
Rudzātu vidusskola 
Rugāju novada vidusskola 
Sakstagala JāĦa Klīdzēja pamatskola 
Salacgrīvas vidusskola 
Salas vidusskola 
Salaspils 1. vidusskola 
Salaspils 2. vidusskola 
Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola 
saldus novada pašvaldības Ezeres pamatskola 
Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola 
Saldus novada pašvaldības PampāĜu pamatskola 
Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 
Saldus novada pašvaldības Striėu sākumskola 
Salnavas pamatskola 
Seces pagasta pamatskola 
Sesavas pamatskola 
Sējas pamatskola 
Siguldas 1.pamatskola 
Siguldas pilsētas vidusskola 
Siguldas Valsts ăimnāzija 
SikšĦu pamatskola 
Silenes pamatskola 
Slokas pamatskola 
Smiltenes novada Launkalnes sākumskola 
Smiltenes vidusskola 
Sociālās korekcijas izglītības iestāde Naukšēni"" 
Spāres internātpamatskola 
Staiceles pamatskola 
Stalbes vidusskola 
Stāėu pamatskola 
Stelpes pamatskola 
StopiĦu novada Ulbrokas vidusskola 
StopiĦu pamatskola 
StrautiĦu pamatskola 
Sunākstes pamatskola 
Suntažu inernātpamatskola - rehabilitācijas centrs 
Sūnu pamatskola 
Sventes vidusskola 
Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 
Šėeltovas pamatskola 
Špoău vidusskola 
Talsu 2.vidusskola 
Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 
Talsu pamatskola 
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Taurupes pamatskola 
Teteles pamatskola 
Tirzas pamatskola 
Tiskādu vidusskola 
Trikātas pamatskola 
Tukuma 2. pamatskola 
Tukuma 2. vidusskola 
Tukuma novada internātpamatskola 
Tukuma RaiĦa ăimnāzija 
Tumes vidusskola 
Turlavas pamatskola 
Ugāles vidusskola 
Upesleju internātpamatskola-rehabilitācijas centrs 
V.PlūdoĦa Kuldīgas vidusskola 
VaiĦodes vidusskola 
Vaivaru pamatskola 
Valdemārpils vidusskola 
Valkas JāĦa Cimzes ăimnāzija 
Valmieras 5.vidusskola 
Valmieras Pārgaujas sākumskola 
Valmieras Valsts ăimnāzija 
Vandzenes pamatskola 
Vangažu vidusskola 
VarakĜānu vidusskola 
Variešu sākumskola 
VariĦu pamatskola 
Vārmes pamatskola 
Vecpiebalgas novad apamatskola 
Vecsaules pamatskola 
Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 
Ventspils 2.vidusskola 
Ventspils 3.vidusskola 
Ventspils 4.vidusskola 
Ventspils 6.vidusskola 
Ventspils Centra sākumskola 
Ventspils novada Tārgales pamatskola 
Ventspils Pārventas pamatskola 
Ventspils Valsts 1.ăimnāzja 
Verēmu pamatskola 
Vestienas pamatskola 
VIDRIŽU PAMATSKOLA 
Vijciema sākumskola 
Vilces pamatskola 
Vilgāles pamatskola 
ViĜakas pamatskola 
ViĜakas Valsts ăimnāzija 
ViĜānu vidusskola 
Vīpes pamatskola 
Zaėumuižas pamatskola 
ZaĜenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 
Zasas vidusskola 
Zālītes speciālā internātpamatskola 
ZEMĪTES PAMATSKOLA 
ZiemeĜvalstu ăimnāzija 
Ziemeru pamatskola 
Zilupes vidusskola 
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Zūru pamatskola 
Zvejniekciema vidusskola 
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Profesionālās izglītības iestāžu saraksts, kuras atsūtīja informāciju par reprogrāfiskās 

reproducēšanas apjomiem un kuru iesniegtā informācija tika izmantota aprēķinu veikšanā 
 
Aizkraukles Profesionālā vidusskola 
Alfrēda KalniĦa Cēsu Mūzikas vidusskola 
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 
Daugavpils tehnikums 
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola 
Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 
JāĦa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 
Jāzepa MediĦa Rīgas Mūzikas vidusskola 
Jelgavas Mūzikas vidusskola 
Jelgavas Tehnikums 
Jūrmalas Mākslas skola 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 
Kuldīgas Tehnoloăiju un tūrisma tehnikums 
PriekuĜu tehnikums 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"" 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas Valsts tehnikums" 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Nacionālā Mākslu vidusskola" 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums" 
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Ventspils Mūzikas vidusskola" 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola 
Rēzeknes tehnikums  
Rīgas 3. arodskola 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 
Rīgas Stila un modes tehnikums 
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola 
Saldus tehnikums 
Smiltenes tehnikums 
Sociālās integrācijas valsts aăentūras Jūrmalas profesionālā vidusskola 
StaĦislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola 
Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola 
Valmieras tehnikums 
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" 
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Valsts augstākās izglītības iestāžu saraksts, kuras atsūtīja informāciju par reprogrāfiskās 

reproducēšanas apjomiem un kuru iesniegtā informācija tika izmantota aprēķinu veikšanā 
 
Daugavpils Universitāte 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
Latvijas Jūras akadēmija 
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 
Latvijas Sporta pedagoăijas akadēmija 
Latvijas Universitāte 
Latvijas Universitātes P.StradiĦa Medicīnas koledža 
Liepājas Jūrniecības koledža 
Liepājas Universitāte 
Olaines Mehānikas un tehnoloăijas koledža 
Rēzeknes Tehnoloăiju akadēmija 
Rīgas Celtniecības koledža 
Rīgas Tehniskā universitāte 
Sociālās integrācijas valsts aăentūra 
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 
Valsts Policijas koledža 
Valsts Robežsardzes koledža 
Ventspils Augstskola 
Vidzemes augstskola 
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Aptaujā izmantotie materiāli 

Pievienoti bibliotēkām nosūtītie materiāli (valsts augstākās izglītības iestādēm, profesionālās 
izglītības iestādēm un vispārizglītojošajām skolām nosūtītie materiāli bija saturiski līdzīgi – 
atšķīrās tikai datumi, uzrunas formas un adresātu grupu apzīmējumi) 

 

Uzaicinājuma e-pasta teksts 

 

Subject line: Par autordarbu kopēšanas apjomu uzskaiti 

 

God. VĀRDS UZVĀRDS (bibliotēkas nosaukums), 

 

Par datu apkopošanu saistībā ar autordarbu kopēšanas un skenēšanas praksi bibliotēkās 

 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija ir uzsākusi darbu pie informācijas noskaidrošanas par dažādu autordarbu 
kopēšanu un skenēšanu valsts un pašvaldību iestādēs, lai varētu noregulēt attiecības ar autorus un izdevējus 
pārstāvošajām organizācijām. 

Nosūtu Jums Kultūras ministrija vēstuli un pētījumu centra SKDS sagatavotu paskaidrojuma vēstuli par uz Jūsu 
iestādes kopētājiem un skeneriem veikto noteikta veida kopiju un ieskenēto lapu uzskaiti. 

Būtu Ĝoti pateicīgs, ja Jūs rūpīgi izlasītu abas vēstules un līdz 23.11.2018 iesniegtu datus par Jūsu vadīto bibliotēku.  

Pēc uzskaites pabeigšanas lūdzam iegūto gala rezultātu ievadīt datubāzē, kura pieejama saitē: html///SAITE uz 
datubāzi 

Ja Jūsu iestāde Jūsu izvēlētajā 7 dienu laika posmā nav nokopējusi vai noskenējusi nevienu autordarba lappusi, 
lūdzam attiecīgajā ievades formas pozīcijā ierakstīt skaitli 0. 

 

Jau iepriekš Ĝoti pateicos par Jūsu atsaucību un šīs informācijas noskaidrošanā ieguldīto darbu. 

Ja Jums šīs uzskaites sakarā rodas kādi jautājumi – lūdzu, zvaniet vai sūtiet e-pastu pētījumu centra SKDS atbildīgajai 
darbiniecei Kristinai Požarickai (tel. 67 312 876, e-pasts: skds@skds.lv). 
 
 
Ar cieĦu, 
Arnis KaktiĦš,  
pētījumu centra SKDS vadītājs 
 
Baznīcas iela 32-2, Rīga, LV-1010, Latvija 
Tel.: (+371) 67 312 876 
Fakss: ( +371) 67 312 874 
e-pasts: arnis.kaktins@skds.lv 

www.skds.lv 
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K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV - 1364, tālr. 67330200, fakss 67330293, e-pasts pasts@km.gov.lv, www.km.gov.lv 

Kultūras ministrijas uzaicinājuma vēstule  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgā 
 
     24.10.2018. Nr. 3.2-2/2168 

 

Valsts un pašvaldību bibliotēkām 

Ļ.cien. bibliotēkas vadītāj, 

Informēju, ka SIA „SKDS” Kultūras ministrijas uzdevumā šobrīd veic bibliotēku aptauju 
par darbu kopēšanu un skenēšanu, un aicinu Jūs atbalstīt pētījuma norisi, nosūtot vēstulē norādītājā 
termiņā nepieciešamos datus. 

Autortiesību likuma 35.pants nosaka, ka bez autora piekrišanas bibliotēka drīkst kopēt un 
skenēt (reprogrāfiski reproducēt) ar autortiesībām aizsargātus darbus (izņemot notis) fizisku 
personu personiskai lietošanai, nodrošinot, ka darbu autori un izdevēji saņem taisnīgu atlīdzību. 
Līdzekļus atlīdzībai tiesību īpašniekiem par kopēšanu un skenēšanu valsts un pašvaldību 
bibliotēkās pieprasa un izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijai Kultūras ministrija no 
ikgadējā valsts budžeta. 

Lai aprēķinātu atlīdzības apmēru par darbu kopēšanu un skenēšanu valsts pārvaldē, t.sk. 
bibliotēkās, ir nepieciešams iegūt aktuālo informāciju par gada laikā kopēto un skenēto ar 
autortiesībām aizsargāto darbu lapu skaitu. Nepieciešamo datu apkopošanu Kultūras ministrija ir 
uzticējusi SIA „SKDS”.  

Ņemot vērā iepriekš minēto lūdzu Jūs līdz 2018. gada 23. novembrim iesniegt SIA 
„SKDS” pieprasīto informāciju par Jūsu bibliotēkā veikto kopēšanas un skenēšanas apjomu. 

Vēršu uzmanību, ka iesniegtā informācija tiks izmantota tikai, lai noteiktu kopējo 
kopēšanas un skenēšanas apjomu valsts un pašvaldību izglītības iestādēs un bibliotēkās. SIA 
„SKDS” iesniegtie katras bibliotēkas dati būs anonīmi un netiks atsevišķi analizēti, publiskoti vai 
kā citādi izmantoti. 

Jau iepriekš pateicos par Jūsu atsaucību un informācijas apkopošanā ieguldīto darbu. 
 
 

Valsts sekretāra p.i.  (paraksts*)   B.Zakevica 
 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
 
 
Jurģis Īvāns 67330240 
Jurgis.Ivans@km.gov.lv 
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Pētījumu centra SKDS paskaidrojuma vēstule 

 
25.10.2018 

 
Godājamais bibliotēkas vadītāj! 
 

Atbilstoši Kultūras ministrijas vēstulē „Valsts un pašvaldību bibliotēkām” (vēstules Nr. 3.2-

2/2168) izteiktajam lūgumam, lūdzu, saskaitiet visas kritērijam atbilstošas kopijas, kuras ir 

veiktas uz VISIEM Jūsu bibliotēkas rīcībā esošajiem kopētājiem 7 secīgu kalendāro dienu 

laikā kurām jābūt laika posmā no 26.10.2018 līdz 20.11.2018. (Vēršu uzmanību, ka norādītais 

kalendārais laika posms ir garāks nekā 7 dienas. Tas nozīmē, ka Jūs paši varat izvēlēties kad 

uzsākt skaitīšanu, lai nodrošinātu 7 secīgas kalendāras dienas).  

 

Ar autortiesībām aizsargāti darbi šī pētījuma izpratnē ir viena vai vairāku autoru kolektīva sastādīta 

grāmata, brošūra vai cits līdzīgs izdevums, periodiskie izdevumi, vizuālās mākslas darbu vai 

fotogrāfiju reprodukcijas. 

 

Gadījumā, ja Jūsu bibliotēkai ir filiālbibliotēkas, tajās veiktās pazīmēm atbilstošās kopijas Jūsu 

rādītājā nav jāiekļauj. 

 

Ja uzskatiet to par noderīgu, kopiju reģistrācijai varat izmantoto veidlapu, kura ir atrodama failā 

„Paligveidlapa.doc”. 

 

Lūdzu uzskaites rezultātus iesniegt ne vēlāk kā līdz 23.11.2018. 

 

Atverot saiti, kas atrodama Jums nosūtītajā e-pastā, Jūs atradīsiet datu ievades formu, ar lūgumu 

norādīt šādu informāciju. 

 

1. Iestādes nosaukums: …… 

 

2. Cik kopētāji (uz kuriem ir iespējams veikt kopēšanu) ir Jūsu iestādes rīcībā? 

Lūdzu, norādiet kopējo skaitu …….. 

 

3. Lūdzu, norādiet kopiju uzskaites sākuma datumu: ….. 

 

4. Lūdzu, norādiet kopiju uzskaites beigu datumu …… 

 

5. Lūdzu, atzīmējiet, cik kopijas 7 secīgu kalendāro dienu laikā kopumā ir veiktas uz 

visiem Jūsu iestādes kopētājiem un ieskanētās lapas uz visiem skeneriem, ja tiek kopēti 

vai skenēti autordarbi, kuras atbilst šādām pazīmēm: „Viena autora vai autoru 

kolektīva sarakstīta vai sastādīta grāmata, brošūra vai cits līdzīgs izdevums, 

periodiskie izdevumi, vizuālās mākslas darbu vai fotogrāfiju reprodukcijas”. 
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Lūdzu, norādiet lappušu kopskaitu …….. 

 

6. Dažādām iestādēm dažādos kalendārā gada mēnešos/ nedēļās mēdz būt atšķirīga darba 

intensitāte un līdz ar to arī vairāk vai mazāk atšķirīgs kopēšanas apjoms.  

Ņemot par atskaites punktu Jūsu saskaitīto kopiju skaitu, lūdzu, sniedziet savu vērtējumu 

(kaut vai ļoti aptuvenu aplēsi!), kāds visdrīzāk varētu būt pazīmēm atbilstošo kopiju 

skaits Jūsu iestādē dažādos mēnešos. Mēs apzināmies, ka nākotne ir neparedzama un 

Jūsu norādītie skaitļi ir tikai un vienīgi aptuveni minējumi. 

 

 Kopiju skaits 

(vērtējums/ aplēse) 

Janvāris   

Februāris  

Marts  

Aprīlis  

Maijs  

Jūnijs  

Jūlijs  

Augusts  

Septembris  

Oktobris   

Novembris  

Decembris  

 

7. Gadījumā, ja Jūsu iestāde uzskaita visas kopijas, kuras tiek veiktas uz Jūsu iestādes 

kopētājiem (piemēram, grāmatvedības uzskaites vajadzībām), tad, lūdzu, ierakstiet 

kopējo uzskaitīto kopiju skaitu par pēdējiem 12 mēnešiem (vai 2017. gadu). 

Gadījumā, ja Jūsu iestāde tās neuzskaita, tad atstājiet šo aili tukšu. 

 

Lūdzu, norādiet kopējo uzskaitīto kopēto lappušu kopskaitu …….. 

Lūdzu, norādiet laika periodu, uz kuru ir attiecināms kopējais pēdējo 12 mēnešu laikā 

kopēto lappušu kopskaits ……………………………. 

 

8. Lūdzu, norādiet šīs anketas aizpildītāju vai kādu citu kontaktpersonu, kurai var uzdot 

precizējošus jautājumus par sniegtajām skaitļiem, ja tādi radīsies. 

Vārds, uzvārds:  

Amats:  

Telefons:  

E-pasts:   
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Tāpat lūdzam uzskaitē neiekļaut normatīvo aktu, administratīvo aktu un citu valsts un pašvaldību 

iestāžu dokumentu kopijas, kā arī Jūs iestādē sagatavoto dokumentu kopijas. 

 

Ja Jums šīs uzskaites sakarā rodas kādi jautājumi – lūdzu, zvaniet vai sūtiet e-pastu pētījumu 

centra SKDS atbildīgajai darbiniecei Kristinai Požarickai (tel. 67 312 876, e-pasts: 

skds@skds.lv). 

 

Jau iepriekš ļoti pateicos par Jūsu darbu kopiju saskaitīšanā un iesniegtajām atbildēm. 

 

 
Ar cieņu, 
Arnis Kaktiņš 
 
Pētījumu centra SKDS vadītājs 
 
Baznīcas iela 32-2, Rīga, LV-1010, Latvija 
Tel.: (+371) 67 312 876 
Fax.: ( +371) 67 312 874 
e-mail: arnis.kaktins@skds.lv 
www.skds.lv 
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Palīgveidlapa 

 
Lūdzu, atzīmējiet Jūsu veikto kopiju (lapaspušu) skaitu, kuras atbilst šādām pazīmēm: 

Viena autora vai autoru kolektīva sarakstīta vai sastādīta grāmata, brošūra vai cits līdzīgs 

izdevums, periodiskie izdevumi, vizuālās mākslas darbu vai fotogrāfiju reprodukcijas. 

Lūdzam uzskaitē neiekļaut veiktās normatīvo aktu, administratīvo aktu un citu valsts un 

pašvaldību iestāžu izdoto dokumentu, kā arī Jūsu pašu radītu dokumentu un materiālu kopijas.  

 

Datums 
Nokopēto lapaspušu skaits 

(šeit varat pierakstīt brīvā formā, 
Piemēram: 12 + 7 + 1 + 25 … u.t.t.) 

Kopiju 
(lapaspušu) 
kopsumma 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

Kopsumma  
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