
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ MĀCĪBU JOMA
3.1.  Vērtē radošu izpausmju tiesisko regulējumu, lai 

ievērotu, aizsargātu un pamatotu intelektuālā īpašuma 
nozīmīgumu.

CAURVIJU PRASMES
1.1.   Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažādu 

veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. 
Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, 
nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē iegūt patiesu 
informāciju.

1.2.  Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz 
vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, 
vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir faktos balstītu 
apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. 
Izvirza argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, 
vai argumentācija ir pietiekama un korekta. Formulē 
pamatotus secinājumus.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Kas ir plaģiāts?  Kas ir pirātisms?
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 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Kas ir plaģiāts?  Kas ir pirātisms?

Atbildes

1.   Ieraksti lodziņā pretī dotajai situācijai, vai minētajai personai uz darbu pieder 
autortiesības un/vai blakustiesības! Atbildi pamato!

kopīgais atšķirīgais

Filmā “Dvēseļu putenis” Rēzija Kalniņa 
atveido mātes lomu. BLAKUSTIESĪBAS

Koncertā Dons izpilda sava drauga sarakstīto 
dziesmu, kuru viņš sarakstīja Donam. BLAKUSTIESĪBAS

Raimonds Pauls spēlē pavadījumu paša 
sakomponētajai dziesmai “Mēmā dziesma”. AUTORTIESĪBAS UN BLAKUSTIESĪBAS

Eds Šīrans savā koncertā izpilda 
pašsarakstīto dziesmu “Bad Habits”. AUTORTIESĪBAS UN BLAKUSTIESĪBAS

Animācijas filmā “Vāģi” Uldis Dumpis 
ierunājis Doku Hadsonu. BLAKUSTIESĪBAS

Teilore Svifta no jauna studijā ieraksta 
pašsacerēto mūzikas albumu “Red”. AUTORTIESĪBAS UN  BLAKUSTIESĪBAS

Jānis Paukštello atveido Jāni Paukštello filmā 
“Džimlai rūdi rallallā”. BLAKUSTIESĪBAS

2.  Izlasi teikumus un iekrāso/apvelc pareizo atbildi!
1. blakustiesības. 2.  70 gadus pēc autora nāves. 3. pirātisms. 4. autortiesības. 
5.  krimināltiesiskā atbildība. 6.  attēla uzņemšanas. 7.  netiek pārkāptas. 8.  nav.
9. plaģiātisms.

3.   Izpēti Autortiesību likumu – spied šeit! Ieraksti krustvārdu mīklā pariezos terminus 
atbilstoši paskaidrojumiem! 

Horizontāli: 1. AUTORS 2. KOMERSANTS 4. FILMA 9. BLAKUSTIESĪBAS 10. REPRODUCĒT 12. IZZIŅOŠANA 
13. FIKSĀCIJA Vertikāli: 3. AUTORTIESĪBAS 5. PUBLICĒŠANA 6. FONOGRAMMA 7. PRODUCENTS 8. DARBS 
11. IZPILDĪTĀJS
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 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Kas ir plaģiāts?  Kas ir pirātisms?

1.   Ieraksti lodziņā pretī dotajai situācijai, vai minētajai personai uz darbu pieder 
autortiesības un/vai blakustiesības! Atbildi pamato!

kopīgais atšķirīgais

Filmā “Dvēseļu putenis” Rēzija Kalniņa 
atveido mātes lomu.

Koncertā Dons izpilda sava drauga sarakstīto 
dziesmu, kuru viņš sarakstīja Donam.

Raimonds Pauls spēlē pavadījumu paša 
sakomponētajai dziesmai “Mēmā dziesma”.

Eds Šīrans savā koncertā izpilda 
pašsarakstīto dziesmu “Bad Habits”.

Animācijas filmā “Vāģi” Uldis Dumpis 
ierunājis Doku Hadsonu.

Teilore Svifta no jauna studijā ieraksta 
pašsacerēto mūzikas albumu “Red”.

Jānis Paukštello atveido Jāni Paukštello filmā 
“Džimlai rūdi rallallā”.

2.   Izlasi teikumus un iekrāso/apvelc pareizo atbildi!
1. Aktieriem, kas piedalās filmas uzņemšanā, pieder autortiesības/blakustiesības.
2.  Autortiesības pēc autora nāves ir spēkā, līdz kāds tās pārpērk/70 gadus pēc autora 

nāves.
3. Filmas nelegāla lejupielādēšana ir plaģiātisms/pirātisms.
4. Komponistam uz pašsarakstītu darbu pieder autortiesības/blakustiesības.
5.  Autortiesību pārkāpšanas gadījumā var iestāties krimināltiesiskā atbildība/sekas paliek 

uz pārkāpēja sirdsapziņas.
6.  Autortiesības paša uzņemtai fotogrāfijai tiek iegūtas uzreiz pēc attēla  

uzņemšanas/pēc tās publicēšanas sociālajās vietnēs.
7.  Legāli straumējot vai lejupielādējot filmu no interneta, autortiesības tiek/netiek 

pārkāptas.
8.  Mūzikas nekomerciālai lietošanai mājas apstākļos autora un blakustiesību īpašnieka 

atļauja nav/ir jāsaņem.
9. Drauga gleznas identiska pārkopēšana bez drauga atļaujas ir plaģiātisms/pirātisms.
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 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Kas ir plaģiāts?  Kas ir pirātisms?

6.

3.

1.

7.

2.

4. 8.

5.

9.

10.

11.

12.

13.

3.
 

 Izpēti Autortiesību likumu – spied šeit!  Ieraksti krustvārdu mīklā pareizos terminus 
atbilstoši paskaidrojumiem!

Horizontāli: 1. Fiziska persona, kas darbu ir radījusi. 
2. Vizuālās mākslas oriģināldarba pārdevējs, kurš 
veic izsoli. 4. Audiovizuāls vai kinematogrāfisks 
darbs vai kustīgi attēli ar skaņu pavadījumu vai bez 
tā. 9. Tiesības, kas pieder izpildītājiem. 10. Darbība 
(nenoteiksmē), kad tiek izveidotas viena vai vairākas 
autortiesību vai blakustiesību objekta kopijas. 
12. Darbība, ar kuras palīdzību darbs pirmo reizi 
kļūst pieejams sabiedrībai no šīs darbības veida. 
13. Skaņas vai attēla iemiesojums materializētā 
formā, kas dod iespēju to publiskot, uztvert vai 
reproducēt ar attiecīgas ierīces palīdzību. Vertikāli: 
3. Autora tiesības noteikt, vai un kādā veidā un par 
kādu atlīdzību citas personas ir tiesīgas izmantot viņa 
radītos literāros, kā arī vizuālās mākslas, muzikālos 
u. tml. darbus. 5. Darbība, ar kuras palīdzību 
autortiesību un blakustiesību objektu kopijas ar 
autortiesību un blakustiesību īpašnieku piekrišanu 
kļūst pieejamas sabiedrībai. 6. Izpildījuma skaņu, citu 
skaņu vai skaņu atveidojuma fiksācija. 7. Filmas... – 
fiziskā vai juridiskā persona, kura finansē, organizē 
filmas radīšanu un ir atbildīga par tās pabeigšanu. 
8. Autora radošās darbības rezultāts literatūras, 
zinātnes vai mākslas jomā neatkarīgi no tā izpausmes 
veida, formas un vērtības. 11. Cilvēks, kas iedzīvina 
un attēlo autoru radītos darbus, interpretē tos, 
izmantojot savu talantu?
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