Apstiprinātas Biedrības “LATREPRO” biedru sapulcē
2016. gada 13. decembrī
ar lēmumu Nr. [4]

Biedrības “LATREPRO”
vadlīnijas par publicēta darba reprogrāfiskas reproducēšanas pieļaujamo apjomu, ja
šāda reprogrāfiskā reproducēšana tiek veikta, pamatojoties uz Autortiesību likuma 35.
panta pirmo daļu
(redakcija 01/2016)

Rīgā

1. punkts. Definīcijas
(1)

(2)

Šajās vadlīnijās ir lietoti šādi termini:
1)

LATREPRO – Latvijas Republikā reģistrēta biedrība “LATREPRO”, vienotais
reģistrācijas numurs: 40008202660, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga,
LV-1010, Latvijas Republika;

2)

publicēts darbs – jebkurš izdevums (grāmata, brošūra, laikraksta vai žurnāla numurs
u.tml.), kas satur tekstuālu vai vizuālu informāciju, kura pavairota uz papīra vai cita
līdzīga materiāla un paredzēta publiskai izmantošanai, un kas ir iekļauts Nacionālajā
kopkatalogā un piegādāts Latvijas Nacionālajai bibliotēkai saskaņā ar Obligāto
eksemplāru likumu;

3)

reprogrāfiska reproducēšana personiskai lietošanai – reprogrāfiskā reproducēšana, kas
tiek veikta, pamatojoties uz Autortiesību likuma 35. pantu.

Terminiem, kuriem šajās vadlīnijās nav paredzēts īpašs skaidrojums ir tāda pati nozīme kā
Autortiesību likumā vai atbilstoši citos piemērojamos normatīvajos tiesību aktos.

2. punkts. Vadlīniju mērķis
(1)

Šo vadlīniju mērķis ir sniegt skaidrojošus norādījumus par publicēta darba reprogrāfiskas
reproducēšanas personiskai lietošanai pieļaujamo apjomu.

3. punkts. Publicēta darba reprogrāfiskās reproducēšanas personiskai lietošanai
veikšanas priekšnoteikumi
(1)

(2)

Publicēta darba reprogrāfiska reproducēšana personiskai lietošanai ir atļauta, ja vienlaikus
tiek ievēroti šādi noteikumi:
1)

reprogrāfisko reproducēšanu tiek veikta fiziskas personas labā;

2)

reprogrāfiskā reproducēšana tiek veikta fiziskas personas personiskai lietošanai;

3)

reprogrāfiskai reproducēšanai nav tieša vai netieša komerciāla nolūka;

4)

reprogrāfiski reproducējamais darbs nav notis;

5)

reprogrāfiskā reproducēšana nav pretrunā ar autora darba normālas izmantošanas
noteikumiem;

6)

reprogrāfiskā reproducēšana nepamatoti neierobežo autora likumīgās intereses.

Personas, kuru valdījumā vai lietošanā ir reprogrāfiskai reproducēšanai personiskai
lietošanai paredzētās iekārtas un kuras nodrošina šādas reproducēšanas pieejamību
fiziskajām personām par maksu vai bez tās, maksā LATREPRO taisnīgu atlīdzību par
reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

4. punkts. Publicēta darba reprogrāfiskas reproducēšanas personiskai lietošanai
pieļaujamais apjoms
(1)

Ievērojot, ka tiek izpildīti visi šo vadlīniju 3. punktā minētie reprogrāfiskās reproducēšanas
personiskai lietošanai priekšnoteikumi, katrā šādā reprogrāfiskās reproducēšanas
gadījumā (neatkarīgi no tā, vai tas ir viens patstāvīgs reprogrāfiskās reproducēšanas
gadījums vai vairāki, bet savstarpēji saistīti reprogrāfiskās reproducēšanas gadījumi) viena
kalendāra gada periodā reprogrāfiski reproducēt personiskai lietošanai var vienu publicēta
darba sadaļu (grāmatas nodaļu, avīzes vai žurnāla rakstu u.tml.), bet ne vairāk kā 15%
(piecpadsmit procentus) no kopējā attiecīgā publicētā darba apjoma.

5. punkts. Atļaujas (licences) saņemšana
(1)

Lai veiktu publicēta darba reprogrāfisko reproducēšanu, kas neatbilst Autortiesību likuma
35. panta pirmajai daļai vai citiem autora mantisko tiesību ierobežojumiem, personai pirms
šādas reprogrāfiskās reproducēšanas veikšanas ir jāsaņem autortiesību subjektu atļauja
(licence).

(2)

Lai veiktu publicēta darba reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai apjomā, kas
pārsniedz šo vadlīniju 4. punktā minēto pieļaujamo šādas reprogrāfiskās reproducēšanas
apjomu, personai pirms tās veikšanas ir jāsaņem autortiesību subjektu atļauja (licence).
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