
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.  Izzina kontekstu, to analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē 

un interpretē informāciju, lai sasniegtu konkrētu mērķi.

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

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir blakustiesības? 
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
 Autortiesības internetā

Atbildes

1.   a) Atļauja no AKKA/LAA. Ja pasākums notiek mājās, tad tā nav nepieciešama. 
b) Atļauja no AKKA/LAA un LaIPA, bet atkarībā no tā, kur tiek atskaņota dziesma. 
c) Jā, izņemot, ja Autortiesību likums paredz ierobežojumu. 
d) Jā, ja visi ir savstarpēji pazīstami, nav nepieciešama atļauja.
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darba lapaSkolēniem

10.–12.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kas ir blakustiesības? 
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
 Autortiesības internetā

Tuvojās Latvijas dzimšanas diena, un skolēni kopā ar skolotāju izdomāja organizēt svētku 
koncertu. 
Anna atrada “Daugavas Vanagu” fonda izveidoto darbu “Piemini Latviju!” 
(Jānis Jaunsudrabiņš; ierunājusi Dace DundureKluce;  
pieejams: https://www.facebook.com/latviesicom/videos/piemini-latviju/301326977317241/ ). 
Pēteris vectētiņa plauktā atrada grāmatu ar šādu nosaukumu. 
Kaspars lepojās ar internetā atrasto “Tu esi Latvija”  
(projekts “Dzirdi, Latvija!”; Raimonds Pauls, Ojārs Vācietis, aranžētājs – Uldis Timma;  
pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=rFjhZtb2ycg),  
Marta teica, ka šo dzejoli jau mācījusies no galvas izteiksmīgās runas konkursam. 
Skolotājs saprata – katrs grib redzēt vai dzirdēt koncertā citu autoru darbus, tāpēc nolēma, 
ka visi kopā izstrādās koncerta programmu. Skolotājs sadalīja skolēnus grupās un katrai grupai 
uzticēja izstrādāt savu koncerta piedāvājumu.

1.
 

 Palīdzi skolēniem un izskaidro, pamatojot ar Autortiesību likuma normām!
a) Kā jārīkojas, lai paši norunātu cita autora dzejoli vai nodziedātu dziesmu?
b) Kā jārīkojas, lai atskaņotu kādu populāru dziesmu?
c) Vai vienmēr jālūdz autoram atļauja izmantot darbu? Kāpēc?
d)  Vai ir atšķirība no autortiesību un blakustiesību viedokļa, ja koncertā piedalās tikai 

skolēni/ja uz koncertu ierodas arī draugi un radinieki?

2.   Skolotājs kaut ko bija teicis par “trīs soļu testu”.  
Kā to saprast saistībā ar autortiesību jomu?
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https://www.facebook.com/latviesicom/videos/piemini-latviju/301326977317241/
https://www.youtube.com/watch?v=rFjhZtb2ycg
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