
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

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

resursus, ievērojot atsauču lietošanu un autortiesību 
normas.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par kompleksiem 

jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ 
atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti.

4.1.  Plāno un īsteno personisko un grupas mērķu 
sasniegšanai nozīmīgu, cieņpilnu verbālu, neverbālu 
un digitālu komunikāciju.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
 Kas ir tiesību kolektīvais pārvaldījums?

Atbildes

2.   a) legāli (Autortiesību likuma 34. pants pirmā daļa);
b) nelegāli (Autortiesību likuma 35. panta pirmā daļa);
c) atkarībā no noteikumiem;
d) legāli, jo vienu kopiju savām vajadzībām drīkst iegūt;
e) nepieciešams iegūt licenci;
f) nepieciešama gan atļauja, gan autorības norādīšana;
g) nelegāli;
h) jāsaņem atļauja no vecākiem vai no skolēna (atkarībā no skolēna vecuma);
i) atļauja no AKKA/LAA un LaIPA;
j) legāli.
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darba lapaSkolēniem

10.–12.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kas ir blakustiesības?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
 Kas ir tiesību kolektīvais pārvaldījums?

Džons vairākus gadus kopā ar vecākiem ir dzīvojis Ēģiptē, tagad atgriezies Latvijā. Dzirdējis,  
ka autortiesību normas dažādās valstīs var būt atšķirīgas.

1.
 

 Pārī palīdziet Džonam saprast, kurā no minētajiem gadījumiem  
un kāpēc ir autortiesību pārkāpums!

2.
 

 Iesakiet, kā rīkoties, lai šo darbu varētu izmantot legāli!  
Izmantojiet Autortiesību likumu!

a) mājas ballītē uzņemtais video pārsūtīts draugiem;
b)  nokopētas dziesmas notis izdalītas skolā klasesbiedriem,  

lai nodziedātu apsveikumu jubilāram;
c) tīmeklī atrasta skaista fotogrāfija izmantota radošā darba noformējumā;
d) no veikalā iegādātas grāmatas nofotografēts dzejolis;
e) radinieka kafejnīcā puisis dzied populāras dziesmas;  
f) savā emuārā meitene ieliek draudzenes fotografētu ziemas skatu;
g) Jānis nokopējis drauga iegādāto mūzikas disku;
h) skolotāja, priecājoties par skolēnu darbiem, publicē tos skolas mājaslapā;
i) tirdzniecības centrā atskaņo populāru dziesmu albumu;
j) pazīstama komiķa parodijas priekšnesums klases vakarā.
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