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Pētījumā100 
visnozīmīgākās 
vēsturiskās personības 
Viljams Šekspīrs 
ierindojies ceturtajā
vietā – pirms sevis 
dodot vietu vien Jēzum, 
Napoleonam un 
Muhamedam

Who’s Biggest? The 100 Most Significant 
Figures in History
ideas.time.com



“..viņš ir atradis īpašu
kodu uz mūsu prātiem
un sirdīm” 

Sandra Prince, BritupadomesLatvijādirektore
(2014) 



Būt vai nebūt - tāds ir jautājums
Hamlets, 3. cēliens, 1. aina

+ BŪT 
reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību kolektīvajam pārvaldījumam Latvijā

morālais taisnīgums (dot katram, kas tam pienākas) un juridiskais taisnīgums (Autortiesību 
likuma pienākums maksāt taisnīgu atlīdzību), sabiedrības ieguvumi (kultūras bagātināšana 
un attīstība)

izraušanās no sastinguma punkta pēc 13 gadu stagnācijas

LATREPRO sasniegtais – autoru un izdevēju organizācija, Kultūras ministrijas atļauja, 
vienošanās starp atlīdzības saņēmējiem par atlīdzības sadali, vienošanās ar valsti par 
taisnīgas atlīdzības samaksu, pirmie līgumi ar privātpersonām par taisnīgas atlīdzības 
samaksu, darbs sadales mehānisma izstrādē



Cik bieži cilvēks sasniedz to, ko piedēvējam debesīm
Viss ir labs, kas labibeidzas,  1. cēliens, 1. aina

+ ATBILDĪBA 
Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību kolektīvā pārvaldījuma lietderība un labums ir mūsu visu 
atbildība – sistēmu darbinām kopīgi

+ ATTĪSTĪBA UN TĀS NOTEIKTI UZLABOJUMI
Reprogrāfiskās reproducēšanas tiesību kolektīvā pārvaldījuma modeļi ir dažādi; labākā izvēle ir 
attīstības, nevis dotā rezultāts (reprogrāfiskās reproducēšanas iekārtu atlīdzība? tarifa noteikšana 
reprogrāfiskās reproducēšanas iekārtu īpašniekam un valdītājam par iekārtām? vienošanās vai 
normatīvi regulēta atlīdzības samaksa?)
Ceļojums sākas ar pirmo soli – mūsu pirmais solis ir esošās sistēmas īstenošana
Direktīva 2014/26/ES par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu
tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū – LATREPRO tiesību 
pārvaldīšanas jautājumi, bez sistēmas materiālām izmaiņām



Sadodat kopā savas rokas un līdz ar tām - savas sirdis
HenrijsVI,  III. daļa,4. cēliens, 6. aina

+ SADARBĪBA
LATREPRO ir atvērta un uz sadarbību vērsta organizācija; savus mērķus tā labāk var 
sasniegt strādājot kopā ar saviem partneriem

LATREPRO runā

LATREPRO ieklausās

sadarbības formas var būt dažādas – informācijas sniegšana par reprogrāfiskās
reproducēšanas apjomiem un ieradumiem (LATREPRO apņemas konfidencialitātes 
pienākumu attiecībā uz iegūto informāciju), kopīgu pētījumu veikšana par reprogrāfiskās
reproducēšanas praksi, kopīgs darbs pie sistēmas pilnveidošanas, sabiedrības informēšana 
un izpratnes veicināšana



Cik dižena tu, jaunā pasaule, kur tādi ļaudis mīt
Vētra, 5. cēliens, 1. aina

+ LĪGUMS

LATREPRO aicina slēgt līgumu par taisnīgas atlīdzības samaksu

līgums ir vienkāršs

LATREPRO izskata redakcionālus precizējumus un tos pamatā akceptē

+ LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Līguma noslēgšana ar LATREPRO demonstrē atbildību un izpratni
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