
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

7.–9.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.4. Ievēro autortiesības regulējošas normas.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Formulē atvērtus, uz izziņu vērstus jautājumus 

problēmsituācijās un situācijās, kas ietver vairākas 
jomas. Izvērsti un plānveidīgi raksturo rezultātus, 
savu darbību. 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.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 7.–9. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir aizsargāts darbs?
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?

Atbildes
darbs ir aizsargāts pamatojums

Autortiesību likums NAV Autortiesību likuma 6. panta 1. punkts
Grupas “Prāta Vētra” dziesma 
“Lidmašīnas” IR Autortiesību likuma 4. panta 4. punkts

LTV raidījuma “Panorāma” ziņas par 
dienas aktualitātēm NAV Autortiesību likuma 6. panta 4. punkts

Jāņa ideja palīdzēt vecākiem 
cilvēkiem NAV Autortiesību likuma 6. panta 5. punkts

Rainis “Zelta zirgs” IR, bet drīkst brīvi 
izmantot

Aizsardzības termiņš ir beidzies, personiskās 
tiesības paliek.

Spēlfilma “Bille” IR Autortiesību likuma 4. panta 5. punkts
Latvijas Republikas valsts himna NAV Autortiesību likuma 6. panta 2. punkts
Eksperta konsultācija gleznas 
radīšanā NAV Nav radošs darbs
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darba lapaSkolēniem

7.–9.
KLASE

 Kas ir aizsargāts darbs?
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?

Atzīmē ar X, kurš ir ar autortiesībām aizsargāts darbs! Pamato savu viedokli!

darbs ir aizsargāts pamatojums

Autortiesību likums

Grupas “Prāta Vētra” dziesma 
“Lidmašīnas”
LTV raidījuma “Panorāma” 
ziņas par dienas aktualitātēm
Jāņa ideja palīdzēt vecākiem 
cilvēkiem

Rainis “Zelta zirgs”

Spēlfilma “Bille”

Latvijas Republikas valsts himna

Eksperta konsultācija gleznas 
radīšanā

Izskaidro, kuri no minētajiem ir Autortiesību likuma izpratnē neaizsargāti darbi! Nosauc vēl 
piecus ar autortiesībām neaizsargātu darbu piemērus! Pamato savu viedokli!
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