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Palīglīdzeklis skolēniem un studentiem

Ieskats vēsturē un teorijā

Galvenie tiesību akti

Autortiesību izmantošanas kārtība

Veikša, Ingrīda, 1958-:

Kas ir autortiesības? /Ingrīda Veikša.

Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2007.

143 lpp. ; 20 cm.



Vispārējs ieskats autortiesībās

un nozarē pastāvošajās problēmās

Grudulis, Māris, 1971-:

Ievads autortiesībās /Māris Grudulis.

Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2006.

253 lpp. ; 21 cm.



Autortiesības : rokasgrāmata /Inese Paklone ... 
[u.c.].

Rīga : AGB, 1997.

287 lpp. ; 21 cm.

Terminu skaidrojumi

Jautājumi un atbildes par autortiesību 
pielietošanu

Līgumi, to formas un veidi

Autortiesību organizācijas



Ingrīdas Veikšas promocijas darbs

Svarīgākie tiesību akti (līdz 20.08.2006.)

Latvijas tiesu prakse (2004-2006)

Autortiesību un blakustiesību aizsardzības 
tiesiskais regulējums.

Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006.

536 lpp. : tab. ; 23 cm.



Rokasgrāmatas uzdevums:

izskaidrot tehniskās detaļas

izgaismot attiecības starp dažādām valstiskām un nevalstiskām 
struktūrām

Autortiesību un blakustiesību aizsardzības 
tiesiskais regulējums.

Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2006.

536 lpp. : tab. ; 23 cm.



Vadlīnijas Latvijas bibliotēkām, muzejiem, izglītības iestādēm 
un citām institūcijām, kas vēlas digitalizēt savā krājumā esošos 
darbus

Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā : 
nenosakāmu autortiesību subjektu darbu 
izmantošana /sastādījis Jurģis Īvāns

Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, ©2016 

32 lpp. ; 21 cm.



Metodisks un uzziņu līdzeklis

Nozīmīgākie termini un apzīmējumi

Vēsturisks apskats par starptautisko likumdošanu

Piemēri no prakses

Авторское право и библиотеки : руководство для 
библиотечных и информационных работников 
/Я.Л. Шрайберг ... [и др.].

Москва : ГПНТБ России, 2007.

47 с. ; 20 см.



Dažādu valstu pieredze

Autortiesības Krievijā

Praktiski ieteikumi

Фирсов, Владимир Руфинович, 1952-:

Работа библиотек в условиях современного 
авторского права : российская и международная 
практика, рекомендации /В.Р. Фирсов.

Санкт-Петербург : Российская национальная 
библиотека, 2009.

112 с. : табл. ; 21 см.



Pamatkoncepcijas un jēdzieni

Dažādi licenču veidi un populārāko licenču analīze

Padomi, kā izvērtēt licences

Lipinski, Tomas A., 1958-:

The librarian's legal companion for licensing 
information resources and services /Tomas A. 
Lipinski.

Chicago : Neal-Schuman, an imprint of the 
American Library Association, 2013.

xxv, 734 lpp. : il., tab. ; 23 cm.



Autortiesību piemērošana Lielbritānijā

Skaidrojumi jautājumu - atbilžu formā

Cornish, Graham P., 1942-:

Copyright : interpreting the law for libraries, 
archives and information services /Graham P. 
Cornish.

London : Facet Publishing, ©2015.

xvi, 206 lpp. ; 24 cm.



Autortiesību pamatprincipi

Tiesību «rāmji» – galvenie starptautiskie tiesību akti

Termini

Autortiesības korporatīvajā vidē

Pedley, Paul:

Practical copyright for library and information 
professionals /Paul Pedley.

London : Facet Publishing, 2015.

xxviii, 195 lpp. ; 24 cm



Autortiesības digitālajā vidē

Termini

Kā samazināt autortiesību pārkāpumu risku

Pedley, Paul:

The e-copyright handbook /Paul Pedley.

London : Facet Publishing, 2012.

xxx, 194 lpp. ; 24 cm.



Tiem, kas veido digitālās kolekcijas

Aplūkotās problēmas:  digitālā satura nepastāvīgums, 
piekļuve, datu piegādātāju izvērtēšana, patentētās 
meklētājprogrammas, privātums u.c.

Gathegi, John N. (John Ng'ang'a):

The digital librarian's legal handbook /John N. 
Gathegi.

New York : Neal-Schuman, ©2012.

xv, 223 lpp. ; 23 cm.



Izdevums tiem, kuru pieredze nav liela

Autortiesību pamatjēdzieni un principi

Datu aizsardzība un privātums

Pielikumā noderīgi avoti – tīmekļa resursi, diskusiju lapas u.c.

Oppenheim, Charles:

The no-nonsense guide to legal issues in Web 2.0 
and cloud computing /Charles Oppenheim.

London : Facet, 2012.

x, 134 lpp. ; 24 cm.



Pārskats par problēmām saistībā ar autortiesībām e- mācību vidē

Digitalizēto materiālu, digitāli dzimušo resursu un digitālo mediju 
lietojums

Secker, Jane:

Copyright and e-learning : a guide for practitioners 
/Jane Secker with Chris Morrison.

London : Facet Publishing, 2016.

xxxi, 270 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm.



Kā vienlaikus saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu, 
respektējot autortiesības

Copyright and cultural heritage : preservation and 
access to works in a digital world /edited by Estelle 
Derclaye.

Northampton, MA : Edward Elgar Pub., ©2010.

xvii, 246 lpp. ; 24 cm.




