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PAR LATREPRO:

– Biedrība ”LATREPRO” dibināta 2012.gada 13.decembrī.
– Starp biedrības dibinātājiem un biedriem ir :
o individuāli autori;
o Latvijas Grāmatnieku ģilde;
o Latvijas Preses izdevēju asociācija;
o Latvijas Rakstnieku savienība;
o Latvijas Žurnālistu savienība;
v Latvijas Grāmatizdevēju asociācija (kopš 13.09.2016.)

PAR LATREPRO:

– Biedrības mērķis ir bez peļņas gūšanas nolūka veicināt un nodrošināt
autoru un izdevēju tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, veikt autoru un
izdevēju tiesību kolektīvo pārvaldīšanu.
– Biedrība “LATREPRO” pārstāv Latvijas autorus un izdevējus, kuri
saskaņā ar Autortiesību likuma 35.pantu ir tiesīgi saņemt atlīdzību par
reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai.

LATREPRO PAVEIKTAIS:

–

Konference "Kolektīvā autortiesību pārvaldība Latvijā" (14.05.2014.) un dienu
pirms tam notiek IFRRO Eiropas reģiona attīstības komiteja tikšanās, tiek
iepazīstināts ar situāciju Latvijā.

–

Biedrība “LATREPRO” saņem Kultūras ministrijas atļauju veikt mantisko
tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reprogrāfisko reproducēšanu personiskai
lietošanai (17.06.2014.)

–

LATREPRO pārstāvis tiek iekļauts Autortiesību likuma grozījumu darba grupā
(sākot no 2014.gada augusta)

–

Tiek stiprināta Biedrības “LATREPRO” administratīvā kapacitāte, izveidota mājas
lapa (uzsākts 2014.gada oktobrī)

–

Biedrība „LATREPRO” tiek uzņemta Starptautiskās reproducēšanas tiesību
organizāciju federācijas (IFRRO - International Federation of Reproduction
Rights Organizations) sastāvā (11.02.2015.)

–

Tiek izstrādāti un apstiprināti Biedrības “LATREPRO” iekasētās atlīdzības par
reprogrāfisko reproducēšanu personiskai lietošanai sadales noteikumi (19.03.2015.)

LATREPRO PAVEIKTAIS:

–

Tiek izstrādāts un saņem apstiprinājumu Biedrības “LATREPRO” Biznesa plāns un
finansējuma pieteikums IFRRO (parakstīts 01.12.2015.)

–

Tiek parakstīts pirmais līgums par taisnīgas atlīdzības samaksu ( 2015.gada decembris)

–

Biedrības LATRERO pārstāvji aktīvi piedalās pieredzes apmaiņas un apmācību
braucienos un starptautiskos kongresos. Apmeklēts:

v
v
v
v
v
v
v
v

IFRRO konference Stambulā, Turcijā (2013.gads)
IFRRO attīstības Bratislavā, Slovākijā (2014.gada oktobris)
Pieredzes apmaiņas vizīte KOPIPOL birojos Polijā (2014.gada novembris)
Apmācība REPROBEL vadībā Briselē (2015.gada februāris)
IFRRO Eiropas grupas tikšanās Vīnē (2015.gada jūnijā)
Dalība WIPO un Polijas Kultūras ministrijas organizētajā konferencē par Extended Colllective Licensing (2016.gada marts)
IFRRO Eiropas grupas tikšanās Briselē (2016.gada maijs)
Pieredzes apmaiņas vizīte LATGA birojā Lietuvā (2016.gada septembris)

–

Visu darbības laiku - neskaitāmas tikšanās ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem un
konsultēšanās ar starptautiskajiem partneriem. Sākot ar 2015.gada rudeni uzsāktas
sarunas ar kopēšanas pakalpojumu sniedzējiem, notikušas vairākas tikšanās.

LATREPRO PAVEIKTAIS:

– Iniciatīva reprogrāfiskās reproducēšanas personiskai lietošanai apjomu
apzināšanai (uzsākts 2016.gada februārī)
– Tiek meklēts risinājums, lai atrastu labāko programmatūru atlīdzības
sadalei Latvijas specifikai. (Sākot no 2016.gada februāra). 20.septembrī
darba tikšanās par partnervalstīs izmantoto programmatūru.
– 2016.gada februārī panākta vienošanās ar Komisiju atlīdzības
noteikšanai par reprogrāfisko reproducēšnu. Par šīs vienošanās saturu
jau stāstīja Ilona Pētersone, LR Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas
vadītāja.
– Tiek turpināts darbs pie dažādu administratīvu dokumentu izstrādes –
sertifikāti, pieteikuma anketas, deklarācijas, līgumi utml.

LATREPRO PAVEIKTAIS:

– 2 noslēgti līgumi ar kopēšanas pakalpojumu sniedzējiem par taisnīgas
atlīdzības samaksu (2016.gada jūlijs)
– Trīspusēja tikšanās ar Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas (LNB) pārstāvjiem, lai vienotos par datu ieguvi no LNB.
(2016.gada 16.augusts)
– Par Biedrības “LATREPRO” biedru kļūst Latvijas Grāmatizdevēju
asociācija. (13.09.2016.)
– Konference "Izpratnes veicināšana par reprogrāfiskās reproducēšanas
tiesību kolektīvā pārvaldījuma nozīmi: starptautiskā pieredze un
sagaidāmie rezultāti Latvijā" (21.09.2016.)
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