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KAS IR AUTORTIESĪBAS? 
Jēdziens “autortiesības” ir saistīts ar noteikumu kopumu, kuri regulē intelektuālā īpašuma
tiesības. Katrā valstī un starptautiskā līmenī kopumā pastāv noteikumi, kuri nosaka literāro,
teātra, arhitektūras, kinematogrāfisko un muzikālo darbu izmantošanu, izplatīšanu, sadali
un tirdzniecību. Šie noteikumi nosaka arī datorprogrammu un datu bāžu izmantošanu un
tirdzniecību.

Intelektuālā īpašuma tiesību veidi: 

1.  Morālās tiesības 

Autors ir tiesīgs pieprasīt autorību uz savu darbu un viņš ir tiesīgs vērsties pret ikvienu, kurš
prettiesiski piedēvē sev autorību uz viņa darbu.

2.  Ekonomiskās tiesības 

Šīs tiesības saistītas ar jaunrades darba ekonomisko izmantošanu: piemēram, autors var iz-
mantot, izplatīt un izīrēt savu darbu. Tātad darba izmantošana var dot autoram ekonomisku
labumu, kas savukārt nozīmē, ka pirātismam, viltojumiem un pakaļdarinājumiem ir milzīga
ekonomiska ietekme.

Ir dažādi intelektuālā īpašuma tiesību noteikumu pārkāpumu veidi:

• Viltojumi (ekonomisko tiesību pārkāpums)
• Plaģiātisms (morālo tiesību pārkāpums)
• Plaģiātisms un viltošana (morālo un ekonomisko tiesību pārkāpums) 

1. AUTORTIESĪBAS ES: DIREKTĪVAS UN REGULAS. 
Lielākajā Eiropas kontinentālajā daļā ar autortiesībām saprot tādas tiesības, kuras
oriģināldarbu autoriem piešķir tiesību kopumu uz konkrēto darbu. Pateicoties autor-
tiesībām, autors var kontrolēt to, kā citi izmanto viņa darbus un par šo darbu izmantošanu
saņemt atlīdzību. Eiropas valstu jurisdikcijas aizsargā arī izpildītāju, producentu un raidor-
ganizāciju intereses. Valstīs, kurās tiek aizsargātas autortiesības, iepriekšminēto grupu aiz-
sardzība tiek nodrošināta ar “blakustiesībām”, kuras tiek nošķirtas no tām tiesībām, kuras
tiek piešķirtas autoriem. ES ir pieņēmusi vairākus juridiskus instrumentus autortiesību aiz-
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sardzības jomā. Tomēr, atšķirībā no citām intelektuālā īpašuma tiesību jomām, autor-
tiesībām nav “vienota ES nosaukuma”, un katrai dalībvalstij ir savi autortiesību likumi un
politika.

ES autortiesības tiek regulētas pēc teritoriālā principa, kas nozīmē, ka katrai valstij ir atse-
višķa noteikumu sistēma. Tomēr ir jāatzīmē, ka 20. gadsimta beigu un 1990. gadu starptau-
tiskie līgumi un kopš 1990.gadu sākuma arī ES likumdošana ir būtiski saskaņojusi starp
valstīm šos noteikumus.

ES autortiesību likumdošana sastāv no 11 direktīvām un 2 regulām, kuras saskaņo būtiskākās
autoru, izpildītāju, producentu un raidorganizāciju tiesības. 

Nosakot saskaņotus standartus, ES autoruzraudzības likumdošana samazina nacionālās
tiesību normu atšķirības un garantē autoriem aizsardzības līmeni, kurš nepieciešams, lai
veicinātu viņu radošumu un ieguldījumus jaunradē. Saskaņotie tiesību standarti veicina
kultūras daudzveidību un nodrošina patērētājiem un uzņēmējiem visā Eiropā labāku
piekļuvi digitālajam saturam un pakalpojumiem.

ES acquis

ES autortiesību un blakustiesību (acquis) regulējuma ietvars sastāv no:

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu
autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0029 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/115/EK (2006. gada 12. decembris)
par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām 
intelektuālā īpašuma jomā (kodificēta versija)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006L0115 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2001/84/EK (2001. gada 27. septembris)
par tālākpārdošanas tiesībām par labu mākslas oriģināldarba autoram
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001L0084 

• Padomes direktīva 93/83/EEK (1993. gada 27. septembris) par dažu noteikumu
saskaņošanu attiecībā uz autortiesībām un blakustiesībām, kas piemērojamas satelītu 
apraidei un kabeļu retranslācijai
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31993L0083 

|   P R O J E K T U S I G N   |   K A S  I R  A U T O R T I E S Ī B A S ?  SIGN

SIGN_A4_LV(1)_14_1_22_Drive_ADV_29_9_21  26/01/22  14:38  Pagina 3



• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/24/EK (2009. gada 23. aprīlis) par
datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32009L0024 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2004/48/EK (2004. gada 29. aprīlis) par
intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (Dokuments attiecas uz EEZ)             
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 96/9/EK (1996. gada 11. marts) par datubāzu
tiesisko aizsardzību
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31996L0009 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2011/77/ES (2011. gada 27. septembris), ar
ko groza Direktīvu 2006/116/EK par autortiesību un dažu blakustiesību aizsardzības 
termiņiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0077 

• Directive on certain permitted uses of orphan works ('Orphan Works Directive'), 
25 October 2012 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32012L0028 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2012/28/ES (2012. gada 25. oktobris)
par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas 
veidiem (Dokuments attiecas uz EEZ) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content
/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0072.01.ENG 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/26/ES (2014. gada 26. februāris)
par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu
ties ību lietošanai tiešsaistē  daudzteritoriā lo l icencēšanu iekšē jā  t irgū  
(Dokuments attiecas uz EEZ) - https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/1564/oj 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2017/1564 (2017. gada 13. septembris)
par dažiem atļautiem konkrētu ar autortiesībām aizsargātu darbu un blakustiesību 
objektu izmantošanas veidiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes
traucējumiem vai ar drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, un ar kuru groza Direktīvu
2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas
sabiedrībā - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.242.01.0001.01.ENG 
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• Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2017/1128 (2017. gada 14. jūnijs) par
tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamību iekšējā tirgū (Dokuments 
attiecas uz EEZ) -  https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1128/oj 

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/790 (2019. gada 17. aprīlis) par
autortiesībām un blakustiesībām digitālajā vienotajā tirgū un ar ko groza Direktīvas 96
/9/EK un 2001/29/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) - 
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj

• Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/789, ar ko paredz noteikumus
par to, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām
raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām, 
un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/83/EEK (dokuments attiecas uz EEZ) 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1558512980434&uri=
CELEX:32019L0789 

Trīs papildus instrumenti (Direktīva 87/54/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31987L0054 , 
Padomes lēmums 94/824/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31994D0824 
un Padomes lēmums 96/644/EC 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31996D0644) 
saskaņo pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju tiesisko aizsardzību. Turklāt direktīva par
elektronisko tirdzniecību 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1440754250153&uri=CELEX:32000L0031) 
un direktīva par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi
vai nodrošina to 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998L0084) 
arī ietver nosacījumus attiecībā uz autortiesību izmantošanu un īstenošanu.

Autortiesību saskaņošanas procesa vispārīgais mērķis ES ir nodrošināt ar autortiesībām aiz-
sargātu preču (piemēram, grāmatu, mūzikas, filmu, programmatūras u.c.) un pakalpojumu
(piemēram, pakalpojumu, kas nodrošina pieeju šīm precēm) brīvu apriti iekšējā tirgū.

Starptautiskais satvars
Daudzas ES direktīvas atspoguļo dalībvalstu saistības saskaņā ar Bernes konvenciju un
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Romas konvenciju, kā arī ES un tās dalībvalstu saistības saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības
organizācijas TRIPS līgumu (Līgums par intelektuālā īpašuma tiesību komercaspektiem) 
(https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm)
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm) un diviem 1996.gada Pa-
saules intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) interneta līgumiem (WIPO autortiesību
līgums https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ un WIPO Izpildītāju un fonogrammu
līgums https://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/). 

Pēdējos gados ES ir parakstījusi vēl divus WIPO līgumus: Pekinas līgums par audiovizuālās
uzņēmējdarbības aizsardzību  (https://www.wipo.int/treaties/en/ip/beijing/) 
un Marakešas līgums lai atvieglotu piekļuvi publicētiem darbiem personām, kuras ir aklas,
vājredzīgas vai ar grūtībām drukātā teksta uztverē 
(https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/). 

Turklāt brīvās tirdzniecības nolīgumi, ko ES noslēgusi ar daudzām trešajām valstīm, atspo-
guļo daudzus ES tiesību aktu noteikumu aspektus 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyright-legislation.

ES regulējuma ieviešana 
Komisija uzrauga ES autortiesību tiesību aktu savlaicīgu un pareizu ieviešanu, un pēdējos
gados Eiropas Savienības tiesa (CJEU) ir izstrādājusi nozīmīgu judikatūras bāzi, kurā ir inter-
pretēti direktīvu noteikumi.

Tas ievērojami ir veicinājis visā ES autortiesību noteikumu viendabīgu piemērošanu.

2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NOZĪME UZŅĒMUMIEM UN
VALSTĪM .
Ir acīmredzams, ka nemateriālo aktīvu ekonomiskā nozīme ir pieaugusi un sarežģītais glo-
balizācijas process ir pievērsis uzņēmēju un politikas veidotāju uzmanību intelektuālajam
īpašumam. Precīzu IĪ tirgus daļas lielumu ir grūti aplēst, taču esošie rādītāji liecina, ka inte-
lektuālā īpašuma tiesības ir būtisks elements starptautiskajā ekonomikā. 

Modernajā industrijā IĪ ir viens no galvenajiem vērtību ģeneratoriem un veiksmes vei-
cinātājiem konkurences tirgos un politikas veidotāju darbībā, jo IĪ ir izšķiroša nozīme
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inovāciju un ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes veicināšanā. 
Ir pierādīts, ka efektīvi aizsargājot savu intelektuālo īpašumu, inovatīvi uzņēmumi var no-
drošināt sev nepieciešamo finansējumu, izaugsmi, sadarbību un radīt vērtības.  Pēdējās de-
smitgadēs uzņēmumiem intelektuālā īpašuma tiesības ir kļuvušas arvien svarīgākas. Tās
vairs neuztver tikai kā rīku, kas atalgo radošumu un izdomu, attur no atdarināšanas un no-
drošina uzņēmuma produktu un pakalpojumu reputāciju.

Papildus šai tradicionālai funkcijai, IĪ tiesības ir kļuvušas par elastīgiem instrumentiem, kas
uzņēmumiem nodrošina virkni stratēģisku iespēju. Patentu portfeļi, tehnoloģiju licencēšanas
programmas, zīmolu pašu kapitāls un to nemateriālā vērtība lielā mērā nosaka daudzu mūsdienu
uzņēmumu vērtību un ir kļuvuši par to noteicošajiem finansiālajiem rādītājiem, un uzņēmumi
cenšas gūt pienācīgu peļņu no saviem ieguldījumiem, izmantojot nemateriālos aktīvus.  

Šobrīd uzņēmumi arvien vairāk izvērtē savus intelektuālos aktīvus un savos lēmumos ņem
vērā dažādu intelektuālā īpašuma tiesību apvienojumu un mijiedarbību. Faktiski, intelek-
tuālā īpašuma kā komplekta izmantošana, stiprina uzņēmumu konkurētspējas pozīciju
tirgū. Jaunākie pētījumi liecina, ka intelektuālā īpašuma “īpašnieki” darbojas labāk kā
“neīpašnieki” un ka uzņēmuma sasniegumi lielā mērā ir atkarīgi no intelektuālā īpašuma
veida un tā kombinācijām. 

Atdarināšanas un pirātisma daudzveidības un apjoma pieaugums ir galvenā intelektuālā
īpašuma problēma. Tie tiek uzskatīti par būtiskiem ekonomiskas apdraudējumiem, kuri grauj
inovācijas procesu un kavē ekonomisko izaugsmi.  

Pēdējo 25 gadu laikā nemateriālie resursi ir kļuvuši par nozīmīgu ekonomisko aktīvu Ekono-
miskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) valstīs. Valstis, kuras vairāk iegulda
nemateriālos aktīvos, efektīvāk ievieš arī inovācijas. Tas ir tāpēc, ka ieguldījumi dažādos ne-
materiālos aktīvos rada zinību izplatīšanos, kā rezultātā sākotnējais orģinālais ieguldījums
tiek pielāgots izmantošanai dažādās ekonomikas sfērās. Intelektuālā īpašuma tiesības ir
galvenais instruments, kurš piešķir tiesisko aizsardzību nemateriālajiem aktīviem. Galvenais
pamatnosacījums kapitālam, kurš ir balstīts uz zināšanām, ir intelektuālā īpašuma tiesību
aizsardzība. Intelektuālā īpašuma tiesības nodrošina intelektuālā īpašuma īpašniekiem ju-
ridiski pielietojamas pilnvaras, lai neļautu citiem izmantot viņu radošā darba augļus vai iz-
gudrojumus, vai arī lai uzstādītu noteikumus, saskaņā ar kuriem viņu radošā darba augļi vai
izgudrojumi var tikt izmantoti. Mūsdienu ekonomiskajā industrijā, intelektuālā īpašuma
tiesības ir institucionālās infrastruktūras sastāvdaļa, kura veicina privātos ieguldījumus
pētījumos, attīstībā, kā arī citos izziņas un jaunrades pasākumos.
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TURPMĀKĀ INFORMĀCIJA.
EUIPO Observatory ir sagatavojis virkni publikāciju saistībā ar tā darbību un specifiskiem In-
telektuālā īpašuma (IĪ) jautājumiem un IĪ tiesību pārkāpumiem.  
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Biežāk uzdotie jautājumi par autortiesībām 
Viena no galvenajām EUIPO Observatory aktivitātēm ir palīdzēt Eiropas patērētājam atšķirt
aizsargātā satura tiesisku izmantošanu no tā prettiesiskas izmantošanas. Patērētāju 15 biežāk
uzdotie jautājumi (FAQs) sniedz pārskatu par to, kas ar autortiesībām Eiropas Savienībā tiek
aizsargāts un kas atļauts. Šie jautājumi (FAQs) informē patērētājus par to, kas attiecībā uz
autortiesībām un ar tām saistīta aizsargāta satura lietošanu internetā ir tiesiski un kas nav.

Visām ES dalībvalstīm ir pieejamas atbildes uz jautājumiem (FAQs). Tās ir dotas angļu valodā
un vismaz vienā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

IĪ Eiropā: fakti un skaitļi
EUIPO Observatory apkopo pētījumus un skaitļus par IĪ jautājumiem Eiropā, kuri ir pieejami
EUIPO mājas lapā. Šajā mājas lapā ir iespējams iepazīties ar datiem par katru valsti vai par
visu Eiropu kopumā. https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Nenosakāmu autortiesību subjektu darbi
EUIPO mājas lapā ir pieejama nenosakāmu autortiesību subjektu ar autortiesībām aiz-
sargātu darbu datu bāze.  https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/or-
phan-works-db . Šī datu bāze sniedz informāciju par nenosakāmu autortiesību subjektu ar
autortiesībām aizsargātiem darbiem, kuri ir publiski pieejami bibliotēkās, izglītības iestādēs
un muzejos, kā arī arhīvos, filmu vai audio mantojuma iestādēs un dalībvalstīs reģistrētās
sabiedriskās raidorganizācijās.

Nekomerciālie darbi 
Lai atvieglotu informācijas apmaiņu par nekomerciāliem darbiem, EUIPO ir izveidojis vienotu
publiski pieejamu tīmekļa vietni https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observa-
tory/outofcommerceworks . 
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Eiropas kultūras mantojuma institūcijas, tādas kā bibliotēkas, arhīvi un muzeji, savās kolek-
cijās uzglabā miljoniem nekomerciālu darbu. Pat ja tie bieži ir veci vai ilgstoši neizmantoti,
tiem piemīt liela kultūras, izglītojoša vai vēsturiska vērtība. 

Nekomerciālo darbu portāls ir izveidots, lai palīdzētu nodrošināt, ka visa informācija par
nekomerciālo darbu izmantošanu un tiesību turētāja atteikšanos ir pienācīgi publiskota un
tā ir pieejama vienā publiskā tiešsaistes portālā. 

EUIPO Publikācijas 
EUIPO mājas lapā ir daudz publikāciju: iniciatīvas, pasākumi, pētījumi, fakti, skaitļi un citas
informācija. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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