
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

VALODU MĀCĪBU JOMA
3.3.  Respektē autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, precīzi 

citējot autorus un rūpīgi noformējot atsauces uz avotiem.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu 

kompleksas situācijas un abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to 
analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un interpretē informāciju, 
lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju 
par kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, 
kādēļ atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti.

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.

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

4.2.  Piedalās gan viendabīgas, gan neviendabīgas grupas darba 
procesā, pieņem viedokļu atšķirības, dalībnieku dažādo 
pieredzi un spējas, prognozē, novērš un risina domstarpības un 
konfliktus, tostarp digitālā vidē.

6.1.  Lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas vai 
pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās tehnoloģijas.

6.3.  Kritiski analizē mediju radīto realitāti un informācijas ticamību, 
uzņemas atbildību rīkoties, lai novērstu nekvalitatīva mediju 
satura radīto ietekmi, un, radot savu mediju saturu, ievēro 
privātuma, ētiskos un tiesiskos nosacījumus.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Valodu mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

Atbildes 

1.   Datorprogramma ir literārs darbs (Autortiesību likums 4. pants 1. punkts).
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darba lapaSkolēniem

10.–12.
KLASE

Valodu mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

1.
 

 Izmantojot Autortiesību likumu, izskaidro, kā tiek aizsargātas datorprogrammas un kā 
legāli var iegūt tiesības uz datorprogrammu izmantošanu! 

2.   Izmantojot savas svešvalodu prasmes un tīmekļa resursus, noskaidro!

Kas ir “brīvā programmatūra”?  
Kāda ir vārdu savienojumā “brīvā programmatūra” vārda “brīvs” izpratne? 
Kādi ir brīvās programmatūras veidotāju ieguvumi? 
Kādi ir brīvās programmatūras lietotāju ieguvumi? 
Nosauc brīvās programmatūras piemērus!

3.
 

 Noorganizējiet klasē debates “Brīvā programmatūra”, izveidojiet apstiprinošo un 
noliedzošo komandu, sameklējiet argumentus, izmantojot pētījumus, Latvijas un Eiropas 
tiesisko regulējumu, savu pieredzi un precīzas norādes uz izmantotajiem avotiem!
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