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Kultūras ministrijas īstenotie pasākumi
Ņem droši! – portāls legāla digitālā satura meklēšanai Latvijā (2016);
Semināra „Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi Eiropas Savienības autortiesību regulējuma pārskatīšanas kontekstā” video
un materiāli (2015).

Citu iestāžu un organizāciju īstenotie pasākumi
Sabiedrības izpratne par intelektuālā īpašuma tiesībām (2017) – Tieslietu ministrijas aptaujas rezultāti par sabiedrības nostāju
attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.
Mācību materiāls-tests “Autors – teicamnieks” (2016) – biedrību LaIPA un AKKA/LAA izstrādāts mācību materiāls, kas
paredzēts sākumskolas skolēniem, ar mērķi pilnveidot izpratni par jautājumiem, kas saistīti ar autortiesībām un blakustiesībām.
Testu ieteicams izmantot dažādos mācību priekšmetos, piemēram, sociālajās zinībās, ētikā, arī klases stundās, lai apspriestu
vērtībizglītības jautājumus, piemēram, godīgumu, atbildību, cieņu. Informācija LaIPA tīmekļvietnē

Starptautisko organizāciju īstenotie pasākumi
Test case: Legal Online Offers of Film (2018) - EUIPO pētījums par filmu legālo piedāvājumu tiešsaistē. Pētījums tika īstenots
11 valstīs, tai skaitā, Latvijā.
Kopsavilkums latviešu valodā
Orphan Works Survey 2017, Summary report (2018) – EUIPO 2017.gadā veiktās aptaujas par nenosakāmu autortiesību
subjektu darbiem (t.s. „bāreņdarbiem”) kopsavilkums.
Deposit systems for audiovisual works (2018) - EUIPO un Eiropas Audiovizuālo Novērošanas centra pētījuma par
depozītsistēmu izmantošanu audiovizuālajiem darbiem.
Derivative Use of Public Domain Content - Film Industry Focus (2017) - EUIPO pētījums par neaizsargāta darba satura
atvasinātu izmantošanu — kino nozares apskats.
Kopsavilkums latviešu valodā
European citizens and Intellectual Property: perception, awareness and behaviour (2017) – EUIPO pētījums par ES pilsoņu
uztveri, informētību un rīcību saistībā ar intelektuālo īpašumu.
Kopsavilkums latviešu valodā
Statistika par Latviju
Test case - Legal online offers of music (2016) - EUIPO pētījums par mūzikas legālo piedāvājumu tiešsaistē Pētījums tika
īstenots 11 valstīs, tai skaitā, Latvijā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par autortiesībām (2016) – EUIPO publicēts materiāls, atbildes par katru ES

dalībvalsti uz bieži uzdotiem jautājumiem par autortiesībām digitālajā vidē.
Informācija EUIPO EU Observatory tīmekļvietnē
The economic cost of IPR infringement in the recorded music industry (2016) – EUIPO pētījums par viltojumu ekonomisko
ietekmi uz ES mūzikas ierakstu industriju.
Informācija par pētījumu Patentu valdes tīmekļvietnē
Impact of intellectual property rights intensive industries in the European Union(2016) – EUIPO un EPO pētījums par
intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz ES ekonomiku.
Kopsavilkums latviešu valodā
Intellectual Property and Youth : Scoreboard 2016 (2016) – EUIPO pētījums par jauniešu uzvedību attiecībā uz digitāla satura
un viltotu preču iegādi tiešsaistē.
Informācija par pētījumu Patentu valdes tīmekļvietnē
Intellectual Property and Education in Europe (2015) – EUIPO pētījums par intelektuālā īpašuma mācīšanu izglītības iestādēs.
Informācija par pētījumu Patentu valdes tīmekļvietnē
The European citizens and intellectual property: perception, awareness and behaviour(2013) – EUIPO un EPO pētījums par ES
pilsoņu viedokļiem, informētību un rīcību saistībā ar intelektuālo īpašumu.
Kopsavilkums latviešu valodā
Statistika par Latviju
Impact of intellectual property rights intensive industries in the European Union(2013) – EUIPO un EPO pētījums par
intelektuālā īpašuma tiesību ietekmi uz ES ekonomiku.
Kopsavilkums latviešu valodā
Statistika par Latviju
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