SAŅEM
ATLĪDZĪBU
PAR
RADOŠUMU

1.

KAS IR LATREPRO?
LATREPRO ir organizācija, kura iekasē
atlīdzību par kopēšanu privātām
vajadzībām, un sadala šo atlīdzību
autoriem un izdevējiem. Šāda veida
organizācijas darbojas visā pasaulē.
3.

2.

VAI ES VARU PIETEIKTIES
ATLĪDZĪBAI?

KAS REGULĒ LATREPRO
DARBĪBU?

Ja esi autors, un tavs radītais
darbs ir piegādāts Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai kā
"obligātais eksemplārs", tu vari
pieteikties atlīdzības saņemšanai.

LATREPRO darbojas, pamatojoties uz
Kultūras ministrijas izdotu atļauju, kā
arī vadoties no Autortiesību likuma un
Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma
likuma normām.

4.

5.

KĀ VAR ZINĀT, KA MANU
DARBU KOPĒ?

PAR KĀDU LAIKA POSMU
TIEK MAKSĀTA ATLĪDZĪBA?

Tas nav jāzina. Atlīdzība autoriem
pienākas neatkarīgi no tā, vai
darba kopēšana ir konstatēta vai
nē.

LATREPRO ir saņēmis līdzekļus no
Kultūras ministrijas un atsevišķām
kopētavām par laika posmu no 2016.
gada līdz 2018. gadam. LATREPRO
strādā, lai izmaksātu šo atlīdzību.

6.

PAR KURU GADU TAGAD ES VARU PIETEIKTIES UZ
ATLĪDZĪBU?
Tagad tu vari pieteikties uz atlīdzību par 2017. gadu, bet, ja esi nokavējis
iepriekšējo pieteikšanos atlīdzībai, - arī uz atlīdzību par 2016. gadu. Seko līdzi
jaunumiem LATREPRO mājas lapā, lai uzzinātu, kad varēsi pieteikties uz
atlīdzību par 2018. gadu.
Uz nākamo lp.

7.

9.

KĀ ES VARU PIETEIKTIES
UZ ATLĪDZĪBU?

KĀ PAREIZI IESNIEGT
PIETEIKUMU?

Tev ir jāaizpilda pieteikums un
jāpievieno darbu saraksts (vēlams
EXCEL formātā, lai viss notiktu
ātrāk). Skaties tālāk pievienotajā
paraugā. Savu pieteikuma un
darbu saraksta formu lejupielādē
LATREPRO mājas lapas sadaļā 05
- DOKUMENTI, izvēloties
apakšsadaļu Autoriem. Aktuālākā
informācija pieejama sadaļā 03 JAUNUMI.

Vispirms pārliecinies, ka pieteikums un
darbu saraksts ir parakstīts. Pietiekums
tev jānosūta uz LATREPRO e-pastu
(birojs@latrepro.lv) un pa pastu uz
LATREPRO adresi (Krišjāņa Valdemāra
iela 6, Rīga, LV-1010).

8.

KĀDA IR LATREPRO
MĀJAS LAPAS ADRESE?

10.

CIK ĀTRI ES SAŅEMŠU
ATLĪDZĪBU?
Pirms nav saņemti visi dokumenti, to
nevar pateikt. Taču LATREPRO strādā,
lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk.

www.latrepro.lv

Pieteikuma
paraugs

AUTORA PIETEIKUMS BIEDRĪBAS “LATREPRO” IEKASĒTĀS TAISNĪGAS ATLĪDZĪBAS PAR
REPROGRĀFISKO REPRODUCĒŠANU PERSONISKAI LIETOŠANAI SAŅEMŠANAI
I. SADAĻA (INFORMĀCIJA PAR AUTORU)
1.

Vārds:

Aija

3.

2.

Rakstniece

Uzvārds:
4.

Pseidonīms
(ja ir vairāki pseidonīmi, tos raksta secīgi
vienu aiz otra, katru atdalot ar semikolu):

Saule

Dzimšanas datums
(dd.mm.gggg.):

01.01.1970.

II. SADAĻA (VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU)
5.

6.

Pieteicēja veids:

7.

Fiziska persona (turpmāk aizpildīt III., V., VI.,
VII., VIII. un IX sadaļu)

Juridiska persona (turpmāk
aizpildīt IV., V., VI., VII., VIII. un IX. sadaļu)

III. SADAĻA (INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU FIZISKU PERSONU)
8.

Vārds:

Aija

9.

Rakstniece

Uzvārds:
11.

10.

Personas kods:
12.

Deklarētā adrese:

010170-10102

Dzimšanas datums
(dd.mm.gggg.):

01.01.1970.

Krišjāņa
Valdemāra iela 1,
Rīga, LV-1010

13.

Krišjāņa
Valdemāra iela 1,
Rīga, LV-1010

14.

Faktiskā adrese:
15.

+37129000000
Telefona numurs:
E-pasta adrese:
IV. SADAĻA (INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU JURIDISKU PERSONU)

saule@saule.lv

16.

Nosaukums:
17.

18.

Vienotais reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

19.

20.

Telefona numurs:

Biroja adrese:

21.

E-pasta adrese:
V. SADAĻA (PIETEICĒJA TIESĪBU PAMATOJUMS)
22.

23.

24.

Autors
Autora mantinieks
VI. SADAĻA (MAKSĀJUMA INFORMĀCIJA)
25.

Banka:

Cits tiesību pārņēmējs

AS “Meža banka”

26.

MEZALV22
SWIFT:
VII. SADAĻA (PIEKRIŠANA UN APLIECINĀJUMI)

27.

LV72MEZA0000000000000

IBAN:

28.

Parakstot šo pieteikumu: (i) pieteicējs piesakās saņemt Biedrības “LATREPRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008202660,
(turpmāk – LATREPRO) iekasēto, aprēķināto un sadalīto taisnīgo atlīdzību par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai
(turpmāk – atlīdzība) attiecībā uz šim pieteikumam pievienotajā izdevēja publicēto neperiodisko iespieddarbu sarakstā minētajiem
darbiem; (ii) pieteicējs piekrīt saņemt atlīdzību pieteikumā norādītajā norēķinu kontā, bet ja pieteicējs iesniedz jaunu pieteikumu
atlīdzības saņemšanai, tad jaunajā pieteikumā norādītajā norēķinu kontā; (iii) pieteicējs ir informēts, ka LATREPRO veic šajā
pieteikumā un tā pielikumā (-os) norādīto personas datu apstrādi (jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu
vākšana, reģistrēšana, ievadīšana, glabāšana, sakārtošana, pārveidošana, izmantošana, nodošana, pārraidīšana un izpaušana,
bloķēšanai vai dzēšana), lai izpildītu uz LATREPRO attiecināmu juridisku pienākumu, šādam mērķim – atlīdzības aprēķināšanai,
sadalei un izmaksai par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai, uzskaites vajadzībām un datubāzes veidošanai
par aprēķināto, sadalīto un izmaksāto atlīdzību par darbu reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai; (iv) pieteicējs ir
informēts, ka: a) šajā pieteikumā minēto personas datu pārzinis ir LATREPRO, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010,
tālrunis: +371 25606168, e-pasts: birojs@latrepro.lv; b) personai, kuras personas dati tiek apstrādāti, ir tiesības jebkurā laikā
pieprasīt un saņemt no LATREPRO informāciju, par to kādus personas datus LATREPRO apstrādā, kā arī piekļūt šiem datiem,
jebkurā laikā lūgt LATREPRO izlabot jebkādas kļūdas personas datos, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi,
kā arī brīvi atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei; c) saskaņā ar zināmiem noteikumiem personai, kuras personas dati tiek
apstrādāti, var būt tiesības uz viņas datu pārnesamību citam datu pārzinim; d) visi lūgumi saistībā ar minēto tiesību realizāciju
jānosūta LATREPRO, izmantojot a) apakšpunktā minēto kontaktinformāciju; e) LATREPRO izpildīs minētos lūgumu, ja tie būs tiesiski
pamatoti; (v) pieteicējs apliecina, ka informācija, kas ir minēta un pievienota šim pieteikumam ir pareiza un patiesa; (vi) pieteicējs
apliecina, ka LATREPRO nosūtītā pieteikuma elektroniskā versija (ar visiem pielikumiem) atbilst šā pieteikuma drukātajai versijai (ar
visiem pielikumiem).
VIII. SADAĻA (PIELIKUMI)
29.

publicēto neperiodisko iespieddarbu saraksts 1 eks. uz ⏐1⏐ lp.
30.

pieteicēja tiesību pamatojošo dokumentu likumā noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas (ja pieteicējs nav autors) ⏐
kopā uz ⏐
⏐ lp.
31.

pilnvara parakstīt pieteikumu (ja pieteicējs ir pilnvarotā persona) 1 eks. uz ⏐

⏐ lp.

⏐ eks.

IX. SADAĻA (PARAKSTS)
32.

Parakstīšanas vieta:
34.

Vārds:

Rīga
Aija

33.

Datums (dd.mm.gggg.):
35.

Uzvārds:

36.

37.

Amats (ja pieteicējs ir juridiska persona):

Paraksts:

38.

Pilnvarojums parakstīt pieteikumu

26.02.2019.
Rakstniece

A. Rakstniece

AUTORA NEPERIODISKO IESPIEDDARBU SARAKSTS
UZMANĪBU!
Sarakstā ir ierakstāmi izdevēja publicētie iespieddarbi (izņemot nošu iespieddarbi), kuri piegādāti Latvijas Nacionālajai bibliotēkai saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu un iekļauti
Nacionālajā kopkatalogā. Nacionālais kopkatalogs ir pieejams internetā, adresē - htttp://www.kopkatalogs.lv
AUTORA LOMAS KODI
Adaptētājs
Grāmatas apvāku autors
Apvākojuma autors
Autors
Disertācijas autors
Fotogrāfs
Ievada u.tml. autors
Ilustrators
Mākslinieks
Pēcvārda u.tml. autors
Rakstītā teksta komentētājs
Sastādītājs
Tulkotājs

ADP
BJD
COV
AUT
DIS
PHT
AUI
ILL
ART
AFT
CWT
COM
TRL

Autora lomu skaidrojumi ir pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas publikācijā “MARC kodi personu funkcionālajai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību”, adresē http://dom.lndb.lv/data/obj/file/162625.pdf?attach=true
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr.p.k.

Iespieddarba ISBN

Monogrāfijas
ieraksta numurs
Nacionālajā
kopkatalogā

Iespieddarba nosaukums Nacionālajā kopkatalogā

Autora loma iespieddarbā saskaņā
ar autora lomas kodu (piemēram,
AUT; vairākas lomas ir atdalāmas ar
semikolu, piemēram, AUT; ILL)

Gads, kurā iespieddarbs piegādāts
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un
iekļauts Nacionālajā kopkatalogā
[2016 vai 2017]

1

9789934069406

000865958

Garā pupa : pasakas

A. Rakstniece

Paraksts: |__________________________|

AFT

1

1

|______| lapa no kopā |______| lapām

2017

