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Rīgā 
 

 
 

1. Definīcijas 
 
(1) Šajos iekasējamās taisnīgas atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai 

lietošanai tarifu noteikumos ir lietoti šādi termini: 
 

1) atlīdzība – taisnīga atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu, kas ir maksājama 
saskaņā ar Autortiesību likuma 35. pantu un šiem tarifu noteikumiem; 
 

2) atlīdzības līgums – līgums, kuru LATREPRO ir noslēdzis ar maksātāju par 
atlīdzības samaksu; 
 

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

 
4) maksātājs – persona, kuras valdījumā vai lietošanā ir reprogrāfiskai reproducēšanai 

paredzētās iekārtas un kura nodrošina Autortiesību likuma 35. pantā paredzētās 
reprogrāfiskās reproducēšanas pieejamību fiziskajām personām par maksu;  

 
5) tarifs – atlīdzības apmērs;   

 
6) tarifu noteikumi – šie iekasējamās atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu tarifu 

noteikumi; 
 

7) ziņojums par reprogrāfisko reproducēšanu – maksātāja aizpildīts ziņojums, kas 
sniedz LATREPRO atlīdzības aprēķināšanai nepieciešamos datus; šāda ziņojuma 
sākotnējā forma ir paredzēta šo tarifu noteikumu pielikumā Nr. 1. 

 
(2) Terminiem, kuriem šajos noteikumos nav paredzēts īpašs skaidrojums ir tāda pati 

nozīme kā Autortiesību likumā vai atbilstoši citos piemērojamos normatīvajos tiesību 
aktos. 
 

 
2. Tarifu noteikumu piemērošana 

 
(1) Šos tarifu noteikumus nepiemēro attiecībā uz atlīdzības iekasēšanu par reprogrāfisko 

reproducēšanu, kas veikta valsts pārvaldē. 
 

(2) Ievērojot šīs tarifu noteikumu sadaļas pirmajā daļā paredzēto izņēmumu, šos tarifu 
noteikumus piemēro maksātājiem, t.i, personām, kuras valdījumā vai lietošanā ir 
reprogrāfiskai reproducēšanai paredzētās iekārtas un kura nodrošina Autortiesību 
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likuma 35. pantā paredzētās reprogrāfiskās reproducēšanas pieejamību fiziskajām 
personām par maksu. 

 
(3) Šie noteikumi nav piemērojami maksātājiem, kuriem ir spēkā līgums par regulāru 

atlīdzības samaksu, kas ir noslēgts līdz šo tarifu noteikumu pieņemšanai. Šie noteikumi 
kļūst piemērojami šiem maksātājiem brīdī, kad spēku zaudē attiecīgais līgums. 

 
 
3. Atlīdzības iekasēšana un atlīdzības samaksas apliecinājuma izsniegšana 

  
(1) LATREPRO iekasē atlīdzību saskaņā ar tarifu noteikumiem, bet, ja ir noslēgts 

atlīdzības līgums, tad arī saskaņā ar atlīdzības līguma noteikumiem.  
 

(2) Atlīdzības maksājums ir nosakāms, ņemot vērā maksātāja valdījumā vai lietošanā 
esošo reprogrāfiskās reproducēšanas iekārtu skaitu, šajos tarifu noteikumos paredzēto 
tarifu par vienu iekārtu, kā arī maksātājam piemērojamās atlaides. 

 
(3) Maksātājs maksā atlīdzību par katriem trīs mēnešiem uz priekšu (tarifs paredzēts šo 

tarifu noteikumu 4. sadaļas pirmajā daļā). Šai nolūkā maksātājs par katriem trīs 
mēnešiem nosūta LATREPRO ziņojumu par reprogrāfisko reproducēšanu. Ziņojumu 
par reprogrāfisko reproducēšanu maksātājs nosūta LATREPRO ne vēlāk kā 10 
(desmit) dienas pirms ziņojuma perioda sākuma. LATREPRO pēc ziņojuma 
saņemšanas aprēķina atlīdzības apmēru un nosūta maksātājam rēķinu. Minēto rēķinu 
maksātājs samaksā 5 (piecu) dienu laikā. 

 
(4) Noslēdzot atlīdzības līgumu, maksātājs var izvēlēties maksāt atlīdzību par divpadsmit 

mēnešiem uz priekšu (tarifs paredzēts šo tarifu noteikumu 4. sadaļas otrajā daļā). 
Atlīdzības samaksas detalizētus noteikumus šādā gadījumā nosaka atlīdzības līgums. 

 
(5) Maksātājs maksā atlīdzību LATREPRO uz LATREPRO rēķinā norādīto atlīdzības 

samaksas norēķinu kontu. 
 
(6) Samaksāto atlīdzību LATREPRO neatmaksā.  
 
(7) Ja maksātājs ir veicis atlīdzības samaksu, LATREPRO izsniedz šim maksātājam 

apliecinājumu par atlīdzības samaksu. Šādu apliecinājumu maksātājs bez maksas var 
saņemt LATREPRPO birojā. 

 
 
4. Tarifi 
 
(1) Tarifi par katriem trīs mēnešiem ir šādi (šo tarifu noteikumu 3. sadaļas trešā daļa): 
 

Reprogrāfiskās 
reproducēšanas iekārtas 

ātrums 

Pamattarifs, EUR Paaugstināts tarifs par 
reprogrāfiskās reproducēšanas 

iekārtu bibliotēkā, zinātniskajā vai 
izglītības institūcijā vai blakus tai 

(500 m rādiusā), EUR 
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< 6 kopijas/min. 3,75* 7,50* 
6 – 19 kopijas/min. 7,50* 15,00* 
20 – 39 kopijas/min. 11,25* 22,50* 
40 – 59 kopijas/min. 15,00* 35,00* 
60 – 89 kopijas/min. 21,25* 42,50* 
> 89 kopijas/min. 25,00* 50,00* 

 
* tarifs palielināms par 25%, ja attiecīgā reprogrāfiskā reproducēšanas iekārta var darboties krāsu režīmā 
 

(2) Tarifi par divpadsmit mēnešiem ir šādi (šo tarifu noteikumu 3. sadaļas ceturtā daļa): 
 

Reprogrāfiskās 
reproducēšanas iekārtas 

ātrums 

Pamattarifs, EUR Paaugstināts tarifs par 
reprogrāfiskās reproducēšanas 

iekārtu bibliotēkā, zinātniskajā vai 
izglītības institūcijā vai blakus tai 

(500 m rādiusā), EUR 
< 6 kopijas/min. 13,20* 26,40* 
6 – 19 kopijas/min. 26,40* 52,80* 
20 – 39 kopijas/min. 39,60* 79,20* 
40 – 59 kopijas/min. 52,80* 123,20* 
60 – 89 kopijas/min. 74,80* 149,60* 
> 89 kopijas/min. 88,00* 176,00* 

 
* tarifs palielināms par 25%, ja attiecīgā reprogrāfiskā reproducēšanas iekārta var darboties krāsu režīmā 

 
(3) Maksātājs var saņemt 6% atlaidi no tarifa, ja maksātājs noslēdz atlīdzības līgumu ar 

LATREPRO, kurā ar LATREPRO vienojas, ka LATREPRO vai LATREPRO 
norīkota persona var veikt anonimizētus socioloģiskos pētījumus par reprogrāfisko 
reproducēšanu vietās, kurās attiecīgais maksātājs nodrošina Autortiesību likuma 35. 
pantā paredzētās reprogrāfiskās reproducēšanas pieejamību fiziskām personām.  
 

(4) Ja maksātājs nav maksājis atlīdzību par periodu līdz 2018. gada 1. janvārim, atlīdzība 
par attiecīgo periodu ir aprēķināma, pamatojoties uz šīs tarifu noteikumu sadaļas 
pirmajā daļā paredzētajiem tarifiem (gada tarifa aprēķināšanai attiecīgo tarifu reizinot 
ar četri), ja ir konstatējami ticami atlīdzības aprēķināšanai nepieciešamie dati. Ja 
maksātājs nav maksājis atlīdzību par periodu līdz 2018. gada 1. janvārim un nav 
konstatējalmi ticami atlīdzības aprēķināšanai nepieciešamie dati tarifs par vienu 
kalendāra gadu ir 0,5% no maksātāja attiecīgā pārskata gada apgrozījuma.  
 

(5) Maksātājs var saņemt 35% atlaidi no maksājamās atlīdzības, ja maksātājs nav maksājis 
atlīdzību par periodu līdz 2018. gada 1. janvārim, bet apņemas samaksāt šo atlīdzību 
bezstrīdus kārtībā. Piemērojot šo atlaidi, nevar piemērot šīs tarifu noteikumu sadaļas 
trešajā daļā paredzēto atlaidi.  
 

 
5. Citi noteikumi 

 
(1) Maksātājiem pēc LATREPRO pieprasījuma ir pienākums sniegt informāciju, kas 

nepieciešama atlīdzības aprēķināšanai. 
 

(2) LATREPRO valdei ir tiesības koriģēt ziņojuma par reprogrāfisko reproducēšanu 
formu. 
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(3) Par specifiskiem jautājumiem, kas nav noregulēti šajos tarifu noteikumos, lemj 

LATREPRO valde. 
 
 
Rīgā 2018. gada 28. septembrī 
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Pielikums Nr. 1 
iekasējamās taisnīgas atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai 

tarifu noteikumiem 
 
Ziņojuma par reprogrāfisko reproducēšanu paraugs: 
 
 

ZIŅOJUMS PAR REPROGRĀFISKO REPRODUCĒŠANU 
 
[ierakstīt ziņojuma aizpildīšanas vietu]   [ierakstīt gadu]. gada [ierakstīt datumu]. [ierakstīt mēnesi] 
 
Ar šo, [ierakstīt maksātāja nosaukumu], vienotais reģistrācijas numurs: [ierakstīt maksātāja vienoto 
reģistrācijas numuru], (turpmāk – Maksātājs) Autortiesību likuma 35. pantā paredzētās taisnīgas 
atlīdzības aprēķināšanas vajadzībām ziņo Biedrībai “LATREPRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 
40008202660, ka laika periodā no [ierakstīt datumu, formātā dd.mm.gggg.] līdz [ierakstīt datumu, 
formātā dd.mm.gggg.] Maksātāja valdījumā vai lietošanā būs šāds reprogrāfiskās reproducēšanas 
iekārtu daudzums: 
 

Reprogrāfiskās 
reproducēšanas iekārtas 

ātrums 

Reprogrāfiskās reproducēšanas 
iekārtu skaits vietā, KAS NAV 

bibliotēka, zinātniskā vai izglītības 
institūcija vai vieta blakus tai (500 

m rādiusā) 

Reprogrāfiskās reproducēšanas 
iekārtu skaits bibliotēkā, 
zinātniskajā vai izglītības 

institūcijā vai vietā blakus tai (500 
m rādiusā) 

< 6 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 
6 – 19 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 
20 – 39 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 
40 – 59 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 
60 – 89 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 
> 89 kopijas/min. [ierakstīt iekārtu skaitu] [ierakstīt iekārtu skaitu] 

 
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa. 
 
Maksātāja vārdā: 
 
[personiskais paraksts] 
 
[ierakstīt Maksātāja likumīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu] 
[ierakstīt Maksātāja likumīgā pārstāvja amatu] 
 
 
 
Ziņojuma par reprogrāfisko reproducēšanu aizpildīšanas paraugs: 
 

 
ZIŅOJUMS PAR REPROGRĀFISKO REPRODUCĒŠANU 

 
Rīgā                        2018. gada 15. septembrī 
 
Ar šo, SIA “KOPĒTĀJS”, vienotais reģistrācijas numurs: 40000000001, (turpmāk – Maksātājs) 
Autortiesību likuma 35. pantā paredzētās taisnīgas atlīdzības aprēķināšanas vajadzībām ziņo 
Biedrībai “LATREPRO”, vienotais reģistrācijas numurs: 40008202660, ka laika periodā no 
01.10.2018. līdz 01.01.2019. Maksātāja valdījumā vai lietošanā būs šāds reprogrāfiskās 
reproducēšanas iekārtu daudzums: 



 7 

 
Reprogrāfiskās 

reproducēšanas iekārtas 
ātrums 

Reprogrāfiskās reproducēšanas 
iekārtu skaits vietā, KAS NAV 

bibliotēka, zinātniskā vai izglītības 
institūcija vai vieta blakus tai (500 

m rādiusā) 

Reprogrāfiskās reproducēšanas 
iekārtu skaits bibliotēkā, 
zinātniskajā vai izglītības 

institūcijā vai vietā blakus tai (500 
m rādiusā) 

< 6 kopijas/min. 0 0 
6 – 19 kopijas/min. 1 0 
20 – 39 kopijas/min. 2 0 
40 – 59 kopijas/min. 5 1 
60 – 89 kopijas/min. 0 0 
> 89 kopijas/min. 0 0 

 
Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa. 
 
Maksātāja vārdā: 
 
A.Paraudziņš 
 
Andris Paraudziņš 
Valdes priekšsēdētājs 
 
 
 


