
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

Valodu mācību joma 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kādi ir autortiesību veidi?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības 
termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Autortiesības internetā

sasniedzamais  
rezultāts

VALODU MĀCĪBU JOMA
3.3.  Respektē autortiesības un intelektuālā īpašuma 

tiesības, precīzi citējot autorus un rūpīgi noformējot 
atsauces uz avotiem.

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.8.  Argumentācijai izmanto avotus, tostarp tīmekļa 

resursus, ievērojot atsauču lietošanu un autortiesību 
normas.

CAURVIJU PRASMES
1.2.  Kompleksās situācijās spriež no konkrētā uz vispārīgo 

un no vispārīgā uz konkrēto. Pamana loģiskās 
argumentācijas kļūdas savos un citu izteikumos, novērš 
tās. Argumentē, pierādot izteiktā apgalvojuma ticamību 
un veidojot pamatotus secinājumus.

2.3.  Gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā 
piedāvājumā, kļūdas un grūtības izmanto kā iespēju 
izaugsmei.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, situācijas analīze

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi Darba lapa, Autortiesību likums un citi tiesību akti, kas 
nosaka autortiesības un blakustiesības

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina skolēnus iepazīties ar skolēnu dialogu.

2.  Skolēni grupā izpilda uzdevumus darba lapā, meklējot 
atbildes Autortiesību likumā un citos tiesību aktos, kas 
nosaka autortiesības un blakustiesības, pēc tam tos 
pārrunā klasē.

atgriezeniskā saite Skolēni veido rīcības plānu lugas iestudējumam klasē, to 
pārrunā. Ja nepieciešams, skolotājs precizē.
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darba lapaSkolēniem

10.–12.
KLASE

 Kādi ir autortiesību veidi?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības 
termiņš?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
 Autortiesības internetā

Ilzei un Kristapam skolotājs uzdeva organizēt lugas iestudējumu.

1.
  

Kuros teikumos ir neprecizitātes? Kāpēc? Pamatojiet ar Autortiesību likuma vai cita 
tiesību akta normām!

2.
 
Norādiet apgalvojumus, kuri nav pareizi!

3.
  

Palīdziet Ilzei un Kristapam un uzrakstiet grupā rīcības plānu, kā vajadzētu rīkoties, klasē 
iestudējot lugu..

Ilze: Atradīsim kādu lugu internetā un iestudēsim!
Kristaps: Tā nedrīkst! Katrai lugai ir autors, viņam ir tiesības uz darbu.
Ilze:  Kādas muļķības – ja internetā, tad var ņemt jebkurš! Kā autors uzzinās, ka mēs 

iestudējam? Sakopēsim un iedosim klasesbiedriem – lugas varoņiem.
Kristaps: Nezinu, vai tā drīkst kopēt vairākus eksemplārus.
Ilze: Varbūt tad ņemt vecāka autora darbu? Tur vairs nebūs autortiesību.
Kristaps: Laikam bija kaut kādi gadi, kad ir tās tiesības.
Ilze: Varbūt tad izsvītrosim kaut ko, lai darbs būtu īsāks, maz laika iestudēšanai.
Kristaps: Tu domā, ka drīkst bojāt cita darbu?
Ilze: Kurš to varētu zināt, ko drīkstam iestudēt, kādas ir autora, kādas – mūsu tiesības?
Kristaps: Jāpameklē Google!
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