LR IeM Valsts policija
Galvenā Kriminālpolicijas pārvalde
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vecākais inspektors Edgars Gramals
Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67208158
E-pasts: edgars.gramals@vp.gov.lv

Pārbaudes veikšanas mērķi
 Datorprogrammu izmantošanas fakta konstatēšana
 Mūzikas ierakstu un filmu ierakstu glabāšanas fakta

konstatēšana
 Pierādījumu fiksēšana un saglabāšana
 Failu apmaiņas programmu lietošanas fakta
konstatēšana

Atbildība
 LAPK - 155 8. pants Nelikumīgas darbības ar

autortiesību un blakustiesību objektiem
Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu
realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti,
reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības
vai blakustiesības, –
uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem,
konfiscējot šos objektus un to nesējus.
(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.07.2003.)

Atbildība
 KL 148.pants. Autortiesību un blakustiesību pārkāpšana

(1) Par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, pārkāpjot autora tiesības uz
darba izmantošanu, vai par blakustiesību tīšu pārkāpšanu —

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām
mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi
personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās,
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar
piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām
mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
 (17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. un
13.12.2007. likumu, kas stājas spēkā 12.01.2008.)

Atbildība
 KL 149.pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem
......
(2) Par autortiesību vai blakustiesību objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī par citādu
materiāla labuma gūšanu, izmantojot šos objektus, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfiskācijas.
(3) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu
grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tās izdarītas lielā apmērā, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu
līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
......
 (17.10.2002. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.12.2007. likumu, kas stājas
spēkā 12.01.2008.)

Kriminālprocesa likums
 125.pants. Fakta legālā prezumpcija
 (1) Bez papildu procesuālo darbību veikšanas par pierādītiem uzskatāmi šādi








apstākļi, ja vien kriminālprocesa gaitā netiek pierādīts pretējais:
1) vispārzināmi fakti;
2) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu citā kriminālprocesā konstatēti fakti;
3) likumā noteiktajā kārtībā fiksēts administratīvā pārkāpuma fakts, ja persona par
to ir zinājusi;
4) fakts, ka persona zina vai tai vajadzēja zināt savus normatīvajos aktos paredzētos
pienākumus;
5) fakts, ka persona zina vai tai vajadzēja zināt savus profesionālos un amata
pienākumus;
6) mūsdienu zinātnē, tehnikā, mākslā vai amatniecībā vispārpieņemtu izpētes
metožu pareizība.
(2) Ir uzskatāms par pierādītu, ka persona ir pārkāpusi tiesiskā īpašnieka
autortiesības, blakustiesības vai tiesības uz preču zīmi, ja vien tā nespēj
ticami izskaidrot vai pamatot šo tiesību iegūšanu vai izcelsmi.

Autortiesību likums
 70.pants. Kontrafakta eksemplāru apķīlāšana un

iznīcināšana

(1) Policija vai cita kompetenta valsts iestāde,
konstatējot kontrafaktos eksemplārus, tos apķīlā.
(2) Izlemjot jautājumu par vainīgās personas atbildību,
jāpieņem lēmums par kontrafakto eksemplāru
iznīcināšanu. Ja vainīgā persona netiek konstatēta,
lēmumu par kontrafakto eksemplāru iznīcināšanu pieņem iestāde, kas tos apķīlājusi.

Autortiesību likums
 34.pants. Nesēja atlīdzība

(1) Bez autora piekrišanas fiziskajai personai atļauts darbus, kas iekļauti
tiesiski iegūtā filmā vai fonogrammā vai arī citā aizsargājamā darba
izpausmes formā, kā arī vizuālos darbus reproducēt (tai skaitā ciparu formātā)
vienā kopijā personiskai lietošanai bez tieša vai netieša komerciāla nolūka.
Šādas kopijas izgatavošanā nedrīkst iesaistīt citas personas. Autori ir tiesīgi
saņemt taisnīgu atlīdzību par šādas kopijas izgatavošanu (nesēja atlīdzība).
(2) Nesēja atlīdzību par reproducēšanu personiskai lietošanai maksā šādai
reproducēšanai izmantojamo iekārtu un tukšo materiālo nesēju (skaņu
ierakstu kasetes, videolentes vai videokasetes, lāzeru diski, kompaktdiski,
minidiski u.tml.) izgatavotāji un personas, kas tos ieved Latvijā.
 ...
 (8) Šā panta noteikumi neattiecas uz datorprogrammām un datubāzēm.
(22.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.12.2007.
likumu, kas stājas spēkā 05.01.2008.)

MK noteikumi Nr.321
 3.Atlīdzību par tukšajiem materiālajiem nesējiem

maksā šādā apmērā (atlīdzības lielumu nosaka kā
individuālu likmi par vienu vienību):
 3.1.audiokasetes — 0,03 lati;
 3.2.videokasetes — 0,06 lati;
 3.3.minidiski (MD) — 0,03 lati;
 3.4.CD-R, CD-RW — 0,10 latu;
 3.5.DVD-R, DVD-RW — 0,20 latu.

MK noteikumi Nr.321
 4.Atlīdzību par reproducēšanai izmantojamām iekārtām maksā








šādā apmērā (atlīdzības lielumu nosaka kā individuālu likmi par vienu
vienību):
4.1.audiomagnetofons ar audiokasešu ieraksta funkciju, radio ar
audiokasešu ieraksta funkciju, audiomagnetofons ar audiokasešu un
CDieraksta funkciju, radio ar audiokasešu un CDieraksta funkciju,
radio ar CD ieraksta funkciju, radio ar MDieraksta funkciju,
CDatskaņotājs ar ieraksta funkciju, MDatskaņotājs ar ieraksta funkciju,
MP3atskaņotājs ar integrētu cieto disku— 1 lats;
4.2.videomagnetofons ar videokasešu ieraksta funkciju, televizors ar
videokasešu ieraksta funkciju — 1 lats;
4.3.DVDatskaņotājs ar ieraksta funkciju, televizors ar DVDieraksta
funkciju— 1 lats;
4.4.satelītu uztvērējs ar datu ieraksta iespējām— 1 lats;
4.5.jebkurš CD rakstītājs, kas pievienojams datoram,— 1 lats;
4.6.jebkurš DVD rakstītājs, kas pievienojams datoram,— 1 lats.

 Paldies par uzmanību!
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