
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

VALODU MĀCĪBU JOMA
3.3.  Respektē autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, 

precīzi citējot autorus un rūpīgi noformējot atsauces uz 
avotiem.

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ MĀCĪBU 
JOMA
3.8.  Argumentācijai izmanto avotus, tostarp tīmekļa resursus, 

ievērojot atsauču lietošanu un autortiesību normas.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu 

kompleksas situācijas un abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to 
analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un interpretē informāciju, 
lai sasniegtu konkrētu mērķi. Gūst vispusīgu, precīzu informāciju 
par kompleksiem jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, 
kādēļ atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti.

2.2.  Raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana 
jaunas iespējas, mērķtiecīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats 
savu ideju radīšanas stratēģiju, lai nonāktu pie jauniem un 
noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, 
zināšanu, kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, 
patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi izmanto citu idejas, kā arī 
piedāvā savas, lai iedvesmotu citus.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze, sintēze, radošs darbs

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi Dators, projektors, darba lapa, dažādi uzziņas avoti,  
Autortiesību likums

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina skolēnus noklausīties Katalonijas neatkarības 
himnu.

2.  Skolēni izpilda uzdevumus darba lapā, pēc tam pārrunā klasē.

atgriezeniskā saite 3.  Skolēni raksta un runā pārliecināšanas runu.

4.  Vērtē runas saturu, argumentāciju, prasmi uzstāties, runas 
atbilstību latviešu literārās valodas un autortiesību normām.

Valodu mācību joma 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

Atbildes

5.
 

 Viss atkarīgs no noteikumiem. Ja svētku  
rīkotājs to ir atļāvis, tad drīkst (privāt
kopēšana, Autortiesību likuma 34. pants).

7.
 

Dziesmas autors to atļāva.
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darba lapaSkolēniem

10.–12.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

Atbildi uz jautājumiem un pamato viedokli! 

1.
 

 Noklausies dziesmu! Kādas asociācijas tā rada? 
(Pieejama: https://nra.lv/izklaide/124597-brauna-saule-perkons-daugava-bus-katalonijas-
neatkaribas-himna.htm) vai https://www.youtube.com/watch?v=QzLZCQmoUhY&t=132s)

2.
 
Uzraksti oriģināldziesmas nosaukumu un tās autorus!

3.
  

Noklausies dziesmu! Salīdzini savas izjūtas! 
(Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=CZ6d4nVmmwU) 

(XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncerts 13.07.2015. LTV)

4.
 Nosauc un raksturo autortiesību un blakustiesību objektus un īpašniekus!

nr. objekti/īpašnieki piemēri raksturojums

Autortiesību objekti

Autortiesību īpašnieki

Blakustiesību objekti

Blakustiesību īpašnieki

5.   Vai un kāpēc tu drīksti/nedrīksti veikt dziesmu ierakstu, klausoties Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku noslēguma koncertu? Pamato viedokli ar autortiesību normām!

6.
 

 Nosauc trīs iemeslus, kāpēc šo dziesmu iekļauj arī 21. gadsimta jauniešu dziesmu svētku 
repertuārā!

7.
  

Kā dziesmai “Saule. Pērkons. Daugava” iespējams kļūt par Katalonijas neatkarības himnu 
saskaņā ar autortiesību normām?

8.
  

Raksturo dziesmā iekļautos simbolus un to nozīmi! Mini Saules, Pērkona un Daugavas tēlu 
trīs interpretācijas dažādos mākslas veidos! 

9.
  

Uzraksti un norunā pārliecināšanas runu viena autora darba par Sauli. Pērkonu. Daugavu. 
iekļaušanai Latvijas kultūras kanonā! Izmantojot citu autoru teikto, ievēro latviešu literārās 
valodas un autortiesību normas!

Katalonijas 
neatkarības 

himna

Saule. 
Pērkons. 
Daugava.

Kopīgais
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https://nra.lv/izklaide/124597-brauna-saule-perkons-daugava-bus-katalonijas-neatkaribas-himna.htm
https://nra.lv/izklaide/124597-brauna-saule-perkons-daugava-bus-katalonijas-neatkaribas-himna.htm
https://www.youtube.com/watch?v=QzLZCQmoUhY&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=CZ6d4nVmmwU
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