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Darba lapas mērķis ir strukturēt videolekcijā ietverto informāciju, izprast lietoto terminoloģiju, 
padziļināti klausīties un reflektēt par dzirdēto. Tā, kopā ar videolekciju, paredzēta vienai 
mācību stundai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Skaties videolekciju un ieraksti svarīgāko, sev noderīgo informāciju! 

Autordarbi tiešsaistē Creative Commons licence Filtri 

 

 

Manas autortiesības Legāls saturs tiešsaistē  

 

 

Straumēšana 

 

 

 
2. Uzraksti terminu skaidrojumu latviešu valodā: 

Copyrights –  
Usage rights –  
Modifications allowed –  
Filter –  
Report –  
Infringes my copyrights -  

PIRMS VIDEOLEKCIJAS 

NODARBĪBAS MĒRĶIS: 
Pilnveidot izpratni un zināšanas par 
autortiesībām, to ievērošanu, savu radošo 
darbu aizsargāšanu, ziņošanu par pārkā- 
pumiem. 

ATSLĒGAS VĀRDI: 
Autortiesības, autordarbi, 
Creative Commons licence, 
Autortiesību likums, 
legāls saturs 

NET
< Latvijas jauniešu >
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3. Izlasi kāda jaunieša vēstuli un, izmantojot videolekcijā iegūtās zināšanas, uzraksti atbildi! 
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Padziļinātā nodarbība paredzēta 1–2 mācību stundām, aktualizējot skolēnu līdzšinējās 
zināšanas, radot interesi par videolekcijas tematu, padziļinot un nostiprinot iegūtās zināšanas. 

 

 
 
1. Lasi terminu skaidrojumu (Autortiesību likums) un pastāsti: vienu piemēru par sevi kā 
autoru, publicējot savu darbu tiešsaistē; vienu piemēru, kur izmantoji cita autora darbu. 

 

 

 

 

2. Lasi Autortiesību principus (Autortiesību likums) un pasvītro sev līdz šim nezināmo 
informāciju! 

2. pants. Autortiesību principi 

(1) Autortiesības pieder autoram, tiklīdz darbs ir radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir 
pabeigts. 

(2) Autortiesības attiecināmas uz literāriem, zinātnes, mākslas un citiem šā 
likuma 4.pantā minētajiem darbiem, arī nepabeigtiem darbiem, neatkarīgi no darba 
uzdevuma un vērtības, izpausmes formas vai veida. 

(3) Autortiesību piederības apliecināšanai nav nepieciešama reģistrācija, darba speciāla 
noformēšana vai kādu citu formalitāšu ievērošana. 

(4) Autors vai viņa tiesību pārņēmējs savas tiesības uz darbu var apliecināt ar 
autortiesību aizsardzības zīmi, kuru atveido ar tādu paņēmienu un tādā vietā, lai tā būtu 
nepārprotami redzama. Šī zīme ietver trīs elementus: 

1) burtu "C" aplītī; 

2) autortiesību subjekta vārdu (nosaukumu); 

3) darba pirmpublicējuma gadu. 

 

 

  

PIRMS VIDEOLEKCIJAS  
VIDEOLEKCIJAS 

1) autors — fiziskā persona, kuras radošās darbības rezultātā radīts konkrētais darbs; 

2) darbs — autora radošās darbības rezultāts literatūras, zinātnes vai mākslas jomā 
neatkarīgi no tā izpausmes veida, formas un vērtības 
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3. Apskati Drošāka interneta centra organizētās spēles “Foto detektīvs” vidusskolēnu 
sniegtās atbildes. Kuru atbildi izvēlētos Tu? Kā Tu komentētu citu sniegtās atbildes? 

 

 

 

 

  

10. Autora vārds, pseidonīms un © uz fotogrāfijas liecina, ka  

10. Autora vārds, pseidonīms un © uz fotogrāfijas liecina, ka  

a) Tā kā nav minēts pilns autora vārds, uzvārds, tad to var izmantot ikviens
a) interesants.

b) Izmantotais simbols nozīmē “copyrights all rights reserved”. Šo bildi drīkst
a) izmantot tikai ar autora atļauju.

c) Ja nogriež attēla daļu ar parakstu un simbolu nost, pārējo vard droši izmantot.

a) 119 (9,2%)

60 (4,6%)

1,115 (86,2%)b)

c)
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4. Lasi informāciju un mini trīs, tavuprāt, biežāk izplatītos iemeslus, kāpēc autortiesības tiek 
pārkāptas!! 

Autortiesības tiek pārkāptas 3 pamatgadījumos: 

1. bez atļaujas publicējot darbu, autoram tiek liegta atlīdzība, kas tam pienākas par darba 
radīšanu; 

2. sveša darba piesavinātājs maldina sabiedrību, sevi uzdodot par darba autoru; 
3. darbu publiskojot, netiek uzrādīts darba autors (ja tas ir zināms). 

 

 

 

 
 
 
 

5. Skaties videolekciju “Autortiesības” un konspektē to, pierakstot atslēgas vārdus! Vari 
veidot arī videolekcijas Domu karti! 

 

 
 

  

SKATIES VIDEO! 

AUTORTIESĪBAS
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6. Pabeidz teikumus. Organizējiet diskusiju klasē, uzklausot dažādus viedokļus, to 
pamatojumu. 

Autortiesības ir vajadzīgas, jo... 

Autortiesības reizēm mulsina, traucē, jo... 

 
 
 
 

 

 

PĒC VIDEOLEKCIJAS 
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