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Rīgā 
1. Noteikumu mērķis 
 
(1) Šie noteikumi paredz:  

 
a) saskaņā ar Autortiesību likuma 35. panta pirmo daļu Biedrības 

“LATREPRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008202660, juridiskā 
adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga, LV-1010, Latvijas Republika, 
(turpmāk – LATREPRO) iekasētās taisnīgas atlīdzības par reprogrāfisko 
reproducēšanu personiskai lietošanai (turpmāk – taisnīga atlīdzība) 
regulāras, rūpīgas un precīzas sadales un izmaksas kārtību; 
 

b) atskaitījumu no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības vispārīgos 
noteikumus; 

 
c) neizmaksājamo ieņēmumu no tiesību pārvaldības izmantošanas vispārīgos 

noteikumus. 
 
 
2. Ieņēmumi no tiesību pārvaldības 
 
(1) LATREPRO iekasē taisnīgu atlīdzību no personām, kuru valdījumā vai 

lietošanā ir reprogrāfiskai reproducēšanai paredzētās iekārtas un kuras 
nodrošina šādas reproducēšanas pieejamību fiziskajām personām par maksu 
vai bez tās. 
 

(2) LATREPRO iekasētā taisnīgā atlīdzība, kā arī šīs atlīdzības ieguldījumi (ja 
tādi veikti) ir LATREPRO ieņēmumi no tiesību pārvaldības (turpmāk – 
ieņēmumi no tiesību pārvaldības). 
 
 

3. Pārvaldījuma izdevumi 
 
(1) LATREPRO biedru sapulce nosaka pārvaldījuma izdevumu maksimālo 

apmēru katram kalendāra gadam. 
 

(2) LATREPRO atskaita summas no ieņēmumiem no tiesību pārvaldības 
pārvaldījuma izdevuma segšanai, ievērojot LATREPRO biedru sapulces 
noteikto pārvaldījuma izdevumu maksimālo apmēru attiecīgajam kalendāra 
gadam. 

 
 
4. Sadalāmie ieņēmumi no tiesību pārvaldības  
 
(1) LATREPRO biedru sapulce apstiprina sadalāmo ieņēmumu no tiesību 

pārvaldības summu katram kalendāra gadam, ievērojot LATREPRO 
iekasētos ieņēmumus no tiesību pārvaldības, neizmaksājamos ieņēmumus no 
tiesību pārvaldības un pārvaldījuma izdevumus. 
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5. Sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadale 
 
(1) Sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summa tiek sadalīta divās daļās 

starp neperiodiskajiem un periodiskajiem iespieddarbiem, ievērojot šādu 
proporciju: 
 
a) neperiodiskie iespieddarbi – 80%; 

 
b) periodiskie iespieddarbi – 20%. 

 
(2) Sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summa neperiodisko 

iespieddarbu daļā tiek sadalīta divās daļās starp attiecīgo iespieddarbu 
autoriem un izdevējiem, ievērojot šādu proporciju: 

 
a) autori – 50%; 
 
b) izdevēji – 50%. 

 
(3) Sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības summa periodisko iespieddarbu 

daļā tiek sadalīta divās daļās starp attiecīgo iespieddarbu autoriem un 
izdevējiem, ievērojot šādu proporciju: 

 
a) autori – 50%; 
 
b) izdevēji – 50%. 

 
(4) LATREPRO biedru sapulce var noteikt, ka sadalāmo ieņēmumu no tiesību 

pārvaldības sadale tiek veikta par tajā kalendāra gadā Latvijas Nacionālajai 
Bibliotēkai piegādātajiem (saskaņā ar Obligāto eksemplāru likumu) un 
Nacionālajā kopkatalogā iekļautajiem iespieddarbiem, attiecībā uz kuru 
LATREPRO biedru sapulce apstiprina sadalāmo ieņēmumu no tiesību 
pārvaldības summu. 
 

(5) Sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali LATREPRO veic, 
balstoties uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtajiem Nacionālā 
kopkataloga datiem, ievērojot šajos datos tieši pieejamo informāciju. 

 
(6) LATREPRO ir tiesības koriģēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtos 

Nacionālā kopkataloga datus nolūkā uzlabot to kvalitāti, kā arī nodrošināt 
LATREPRO pārstāvēto subjektu interešu ievērošanu. 
 

(7) LATREPRO veic sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali, ievērojot 
šādus pamatprincipus: 
 
a) attiecībā uz neperiodisko iespieddarbu autoriem LATREPRO nosaka 

nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu iespieddarbu, 
neperiodisko iespieddarbu autoru summas daļu sadalāmo ieņēmumu no 
tiesību pārvaldības summā dalot ar Nacionālā kopkataloga datos esošo 
kopējo iespieddarbu skaitu; 
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b) attiecībā uz neperiodisko iespieddarbu izdevējiem LATREPRO nosaka 

nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu iespieddarbu, 
neperiodisko iespieddarbu izdevēju summas daļu sadalāmo ieņēmumu no 
tiesību pārvaldības summā dalot ar Nacionālā kopkataloga datos esošo 
kopējo iespieddarbu skaitu; 
 

c) attiecībā uz periodisko iespieddarbu autoriem LATREPRO nosaka 
nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu iespieddarba laidienu, 
periodisko iespieddarbu autoru summas daļu sadalāmo ieņēmumu no 
tiesību pārvaldības summā dalot ar Nacionālā kopkataloga datos esošo 
kopējo iespieddarbu laidienu skaitu; 

 
d) attiecībā uz periodisko iespieddarbu izdevējiem LATREPRO nosaka 

nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu iespieddarba laidienu, 
periodisko iespieddarbu izdevēju summas daļu sadalāmo ieņēmumu no 
tiesību pārvaldības summā dalot ar Nacionālā kopkataloga datos esošo 
kopējo iespieddarbu laidienu skaitu; 

 
e) LATREPRO aprēķina individuālās atlīdzības summu, kas pienākas 

neperiodisko iespieddarbu autoram par konkrēto iespieddarbu, ievērojot 
šādus noteikumus: (i) aprēķina veikšanai LATREPRO izmanto MARC 
kodus personu funkcionālai saistībai ar bibliogrāfisko aprakstvienību 
(turpmāk – loma); (ii) atlīdzība ir aprēķināma šādām lomām: adaptētājam, 
apvāku autoram, apvākojuma autoram, autoram, disertācijas autoram, 
fotogrāfam, ievada u.tml. autoram, ilustratoram, māksliniekam, pēcvārda 
u.tml. autoram, rakstītā teksta komentētājam, sastādītājam, tulkotājam; (iii) 
adaptētājs, autors, disertācijas autors, ievada u.tml. autors, pēcvārda u.tml. 
autors, rakstītā teksta komentētājs, sastādītājs un tulkotājs ir iespieddarba 
teksta grupas lomas; (iv) apvāku autors, apvākojuma autors, fotogrāfs, 
ilustrators, mākslinieks ir iespieddarba vizuālās grupas lomas; (v) atlīdzība 
ir aprēķināma par viņa attiecīgajām lomām iespieddarba teksta grupas 
lomās un iespieddarba vizuālās grupas lomās; (vi) nosacīto atlīdzības 
summu, kas pienākas par vienu neperiodisko iespieddarbu, LATREPRO 
dala divās daļās starp iespieddarba teksta grupas lomām un iespieddarba 
vizuālās grupas lomām, ievērojot šādu proporciju: iespieddarba teksta 
grupas lomām – 82%; iespieddarba vizuālās grupas lomām – 18%; (vii) ja 
Nacionālā kopkataloga datos attiecīgajam iespieddarbam nav iespieddarba 
teksta grupas lomas vai iespieddarba vizuālās grupas lomas, visa nosacītā 
atlīdzības summu, kas pienākas par vienu neperiodisko iespieddarbu tiek 
sadalīta starp tās iespieddarba grupas lomām, kura ir attiecīgajam 
iespieddarbam; (viii) adaptētājs, autors, disertācijas autors, sastādītājs un 
tulkotājs ir iespieddarba teksta grupas lielās apakšgrupas lomas; (ix) 
ievada u.tml. autors, pēcvārda u.tml. autors, rakstītā teksta komentētājs ir 
iespieddarba teksta grupas mazās apakšgrupas lomas; (x) nosacīto 
atlīdzības summu iespieddarba teksta grupas lomām LATREPRO dala 
divās daļās starp iespieddarba teksta grupas lielās apakšgrupas lomām un 
iespieddarba teksta grupas mazās apakšgrupas lomām, ievērojot šādu 
proporciju: iespieddarba teksta grupas lielās apakšgrupas lomām – 82%; 
iespieddarba teksta grupas mazās apakšgrupas lomām – 18%; (xi) ja 
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Nacionālā kopkataloga datos attiecīgajam iespieddarbam nav iespieddarba 
teksta grupas lielās apakšgrupas lomas vai iespieddarba teksta grupas 
mazās apakšgrupas lomas, visa nosacītā atlīdzības summa iespieddarba 
teksta grupas lomām tiek sadalīta starp tās iespieddarba teksta grupas 
apakšgrupas lomām, kura ir attiecīgajam iespieddarbam; (xii) LATREPRO 
aprēķina atlīdzības summu par lomu apakšgrupā un grupā, kur tas 
piemērojams, apakšgrupas un grupas nosacīto atlīdzības summu dalot ar 
atbilstošajā lomu apakšgrupā un grupā esošo lomu skaitu; (xiii) 
LATREPRO aprēķina individuālās atlīdzības summu autoram summējot 
visas atlīdzības summas lomām, kas ir attiecināmas uz šo autoru un turklāt 
apmaksājamas saskaņā ar šiem noteikumiem. 

 
f) LATREPRO nosaka individuālās atlīdzības summu, kas pienākas 

neperiodisko iespieddarbu izdevējam par konkrēto iespieddarbu, nosacīto 
atlīdzības summu, kas pienākas par vienu neperiodisko iespieddarbu 
izdevējiem dalot ar šā iespieddarba izdevēju skaitu; 

 
g) LATREPRO nosaka individuālās atlīdzības summu, kas pienākas 

periodisko iespieddarbu autoram par konkrēto iespieddarba laidienu, 
nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu periodiskā iespieddarba 
laidienu autoriem dalot ar šā iespieddarba laidiena autoru skaitu; 

 
h) LATREPRO nosaka individuālās atlīdzības summu, kas pienākas 

periodisko iespieddarbu izdevējam par konkrēto iespieddarba laidienu, 
nosacīto atlīdzības summu, kas pienākas par vienu periodiskā iespieddarba 
laidienu izdevējiem, dalot ar šā iespieddarba laidiena izdevēju skaitu. 

 
(8) LATREPRO veic sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali tiem 

iespieddarbu autoriem un izdevējiem, kuru iespieddarbi ir iekļauti attiecīgajos 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegtajos Nacionālā kopkataloga datos. 
  

(9) LATREPRO ir tiesības veikt aprēķina datu korekcijas nolūkā uzlabot to 
kvalitāti, kā arī nodrošināt LATREPRO pārstāvēto subjektu interešu 
ievērošanu. 

 
 
6. Individuālās atlīdzības izmaksa 
 
(1) LATREPRO izmaksā individuālo atlīdzību iespieddarbu autoriem un 

izdevējiem, kuriem par labu ir veikta sadalāmo ieņēmumu no tiesību 
pārvaldības sadale un kuri ir iesnieguši LATREPRO pieteikumu par minētās 
atlīdzības saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem, šiem 
noteikumiem un LATREPRO valdes noteikto kārtību (kur tā piemērojama). 
 

(2) LATREPRO var izmaksāt individuālo atlīdzību iespieddarba autoram vai 
izdevējam arī par iespieddarbu, kurš nav minēts attiecīgā autora vai izdevēja 
atlīdzības saņemšanas pieteikumā, bet kuru, ņemot vērā LATREPRO 
pieejamos datus, ticami var uzskatīt par šā autora vai izdevēja iespieddarbu.   
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(3) LATREPRO izmaksā individuālo atlīdzību uz šo atlīdzību tiesīgajam autoram 
vai izdevējam tieši, vai attiecīgo tiesību pārņēmējam, vai pilnvarotajam 
pārstāvim.  

 
(4) Šā noteikuma pirmajā daļā minētā pieteikuma formu nosaka LATREPRO 

valde. Personai, kura piesakās individuālās atlīdzības saņemšanai, ir 
pienākums ievērot šo pieteikuma formu. 
 

(5) LATREPRO valde nosaka termiņus, kuros var pieteikties individuālās 
atlīdzības saņemšanai. Personai, kura piesakās individuālās atlīdzības 
saņemšanai, ir pienākums ievērot attiecīgo LATERPRO valdes noteikto 
termiņu. 

 
(6) LATREPRO neizmaksā individuālo atlīdzību, ja individuālās atlīdzības 

summa ir mazāka par EUR 0,50. Šādā gadījumā LATREPRO uzglabā šo 
individuālo atlīdzību attiecinot uz konkrētu individuālās atlīdzības tiesību 
subjektu līdz brīdim, kamēr summēta individuālā atlīdzība šim subjektam 
sasniedz EUR 0,50, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā finanšu gada beigām, 
kurā iekasēti ieņēmumi no tiesību pārvaldības, no kuriem aprēķināta 
individuālā atlīdzība. Gadījumā, ja pēc minētā trīs gadu termiņa notecējuma 
summēta individuālā atlīdzība konkrētajam individuālās atlīdzības tiesību 
subjektam nav sasniegusi šajā punktā minēto individuālās atlīdzības summu, 
attiecīgā individuālā atlīdzība tiek atzīta par neizmaksājamu ieņēmumu no 
tiesību pārvaldības. 
 

(7) LATREPRO izmaksā individuālo atlīdzību Latvijas Republikas oficiālajā 
valūtā ar bezskaidras naudas pārskaitījumu. 

 
(8) LATREPRO var veikt ieturējumus no izmaksājamās individuālās atlīdzības, 

ja to paredz spēkā esošie normatīvie tiesību akti.  
 
(9) LATREPRO valde var paredzēt detalizētus individuālās atlīdzības izmaksas 

noteikumus. 
 
 
7. Strīdu risināšana 

 
(1) Ja sakarā ar sadalāmo tiesību ieņēmumu sadali vai individuālās atlīdzības 

izmaksu starp divām vai vairākām personām, kuras pretendē uz individuālās 
atlīdzības saņemšanu ir radies strīds, tai skaitā viena persona apstrīd citas 
personas tiesības saņemt individuālo atlīdzību (pilnībā vai kādā tās daļā), šīs 
personas šo strīdu risina, neiesaistot LATREPRO. Pēc šā strīda atrisināšanas 
personas, starp kurām bija radies strīds, par to rakstiski informē LATREPRO. 
LATREPRO ir tiesības apturēt individuālās atlīdzības izmaksu par attiecīgo 
iespieddarbu izdevējam (izdevējiem), autoram (autoriem) vai izdevējam 
(izdevējiem) un autoram (autoriem) līdz brīdim, kad strīds tiek galīgi 
noregulēts. 

 
 
8. Citi noteikumi 
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(1) Visus ar ieņēmumu no tiesību pārvaldības sadali un individuālās atlīdzības 

izmaksu saistītos publiskos paziņojumus LATREPRO ievieto savā 
tīmekļvietnē.  
 

(2) Šajos noteikumos paredzētās sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības 
sadales proporcijas ir noteiktas uz pagaidu laiku, kamēr nav veikts 
autoritatīvs pētījums par reprogrāfiskās reproducēšanas personiskai lietošanai 
praksi Latvijā. 

 
(3) Neizmaksājamie ieņēmumi no tiesību pārvaldības ir ieskaitāmi sadalāmos 

ieņēmumos no tiesību pārvaldības. 
 

(4) LATREPRO ir tiesības pieprasīt informāciju no personas, kura vēršas 
LATREPRO sakarā ar jebkādiem sadalāmo ieņēmumu no tiesību pārvaldības 
sadales vai individuālās atlīdzības jautājumiem. LATREPRO ir tiesības 
apturēt individuālās atlīdzības izmaksu uz laiku, kamēr attiecīgā persona nav 
iesniegusi pieprasīto informāciju, vai atteikt individuālās atlīdzības izmaksu. 

 
(5) Par detalizētiem jautājumiem, kuri nav noregulēti šajos noteikumos, lemj 

LATREPRO valde vai pēc LATREPRO valdes iniciatīvas – LATREPRO 
padome vai biedru sapulce. 

 
 
Rīgā 2018. gada 28. septembrī 


