
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

Valodu mācību joma 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents? 

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.   Gūst vispusīgu, precīzu informāciju par kompleksiem 

jautājumiem, izvērtē tās ticamību un analizē, kādēļ 
atsevišķās situācijās iegūt ticamu informāciju ir grūti.

3.3.  Patstāvīgi izvēlas, pielāgo un rada savu domāšanas 
stratēģiju kompleksās situācijās.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze, sintēze

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi Dators, projektors, darba lapa, Autortiesību likums un 
tiesību akti, kas nosaka autortiesības un blakustiesības

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina veidot asociācijas ar vārdu “balts”.

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

3. Skolēni skatās spēlfilmu “Četri balti krekli”.

atgriezeniskā saite Skolēni raksta: “Man izdevās … Es vēlos apgūt … 
Man patika … Man sagādāja grūtības …”
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Atbildi uz jautājumiem un pamato viedokli!  

1.
  
Ar ko tev saistās vārds “balts”? 

2.
  
Izpēti vārdnīcā vārda “balts” nozīmi! 

3.
  

Izlasi! Raksturo baltās krāsas izmantojumu katrā darbā! Nosauc minēto darbu autorus! 
Kurš un kāpēc nav autors Autortiesību likuma izpratnē?

Balta nāca tautu meita,
Kā ar sniegu apsnigusi;
Nav ar sniegu apsnigusi,
Nāk ar savu tikumiņu.

(LATVIEŠU TAUTASDZIESMA) 

Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet no rītiem. 
Rakstiet jaunībā. Mīlestību līdz vecumam 
saglabā retais. Uzvelciet baltu kreklu un rociet 
zemi. Uzvelciet baltu kreklu un notīriet kurpes 
savai mātei.

Uzvelciet baltu kreklu, kad jums nav viesu. 
Palieciet viens. Priecājieties par sevi. “Palicis 
viens, es jutos bezgala satraukts, it kā 
pēkšņi iekļuvis izcilu, slavenu, skaistu cilvēku 
sabiedrībā,” sacīja kāds gudrais.

Uzvelciet baltu kreklu un rakstiet jaunībai. 
Viņa atnāk ar taureni bizē. Viņa ir soprāns 

vidusskolas korī. Un viņai ir baltas kurpes. 
Kaut kas noticis. Kaut kas ir noticis ar lazdām. 
Tu piesit, un lazdas nokūp zelta putekļos. Vai 
agrāk arī tā bija?

Uzvelciet baltu kreklu, kamēr jūs esat jauni. 
Un rociet zemi. Rociet zemi, kā neviens pirms 
jums to nav racis. Pasaule ir siltuma izslāpusi. 
Bet mīlestību līdz vecumam saglabā retais. 

Jums ir siltas rokas. Bet kādam tās ir 
nosalušas. Kurš kuram pieies pirmais?

(IMANTS ZIEDONIS)

Ja četri balti krekli
Ir jaunam cilvēkam,
Tas iziet var caur dzīvi
Bez lielām pārdomām.

 (MĀRIS ČAKLAIS)
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4.
 
 Kāpēc, tavuprāt, jaunietim nepieciešami četri balti krekli? Salīdzini ar Māra Čaklā dzejolī 
pausto domu, ievērojot darba radīšanas kultūrvēsturisko kontekstu!

Ja četri balti krekli
Ir jaunam cilvēkam,
Tas iziet var caur dzīvi
Bez lielām pārdomām.

Un tikai reiz pa reizei
Kāds atgādina viņam,
Ka dziesma nav par krekliem,
Bet ir par sirdsapziņām.

Tas pirmais – priekšniecībai
Kad vajag rādīties.
Un tad nu paša gribai
Vēl paliek nākamie.

Un atkal reiz pa reizei
Kāds atgādina viņam,
Ka dziesma nav par krekliem,
Bet ir par sirdsapziņām.

Balts krekls rīta pusē,
Bet melns jau pusdienā.
Bet trešais baltais krekls
Top uzvilkts vakarā.

Un atkal nezin kāpēc
Kāds atgādina viņam,
Ka dziesma nav par krekliem,
Bet ir par sirdsapziņām.

Var baltos kreklus mainīt,
Kā maina uzskatus.
Bet tad, kad vakars pienāks,
Tie visi melni būs.

Vai būs vēl kāda jēga
Tad atgādināt viņam,
Ka dziesma nav par krekliem,
Bet ir par sirdsapziņām?
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5.
  
Iepazīsties ar spēlfilmas “Četri balti krekli” (1967) veidotāju sarakstu!

Režisors: Rolands Kalniņš
Literārā pirmavota autors: Gunārs Priede
Scenārija autors: Gunārs Priede
Operators: Miks Zvirbulis
Mākslinieks: Uldis Pauzers
Mūzikas autors: Imants Kalniņš
Dziesmu teksta autors: Māris Čaklais
Skaņu režisors: Igors Jakovļevs
Kostīmu mākslinieks: Ieva Kundziņa
Grima mākslinieks: Elita Rudzīte (Mūrniece)
Montāžas režisore: Zigrīda Geistarte
Otrais režisors: Varis Brasla
Režisora palīdzes: Renāte Martini, Maruta Osīte
Otrais operators: Uģis Egle
Operatora asistenti: Māris Mednis, Modris Resnais
Skaņu ieraksta tehniķis: Jānis Ozoliņš
Apgaismotāju brigadieris: Gunārs Pečaks
Mākslinieks dekorators: Fricis Ābols
Rekvizitore: Ināra Esenberga
Kostīmu meistare: Zelma Sproģe
Grima meistars: Edīte Noriete
Fotogrāfs: Juris Dzenis
Uzņemšanas aparatūras meistars: Sigurds Mazurs
Gaismu/krāsu uzstādītāja: Irina Horuževa

Dežurējošais dekorāciju  
strādnieks: Visvaldis Ritums
Asistenti:  Voldemārs Dūdiņš, V. Fļorova,  

M. Pogaine, Andis Ploks
Redaktore: Jeļena Vahruševa
Vecākie administratori:  Mirdza Jonāne,  

Visvaldis Saulītis
Filmas direktora vietnieks: Gunārs Sops
Vecākā grāmatvede: Aina Zariņa
Filmas direktori:  Valdis Aizpurietis,  

Georgs Blūmentāls
Lomās: Uldis Pūcītis, Dina Kuple, Līga Liepiņa, 
Arnolds Liniņš, Pauls Butkēvičs
Lomās/epizodēs: Rostislavs Gorjajevs, Ernests 
Karelis, Antonija Kleimane, Oļģerts Kroders, Irēna 
Lagzdiņa, Armīns Lejiņš, Edgars Liepiņš, Eduards 
Plataiskalns, Jāzeps Pīgoznis, Āris Rozentāls, Renāte 
Stūrmane, Severīns Vilsons, Natālija Vītoliņa, Anda 
Zaice, Pēteris Šiliņš
Izpildītājmākslinieki: Pauls Butkēvičs, Līga Liepiņa, 
Juris Strenga, Dzintars Beķeris, Valdis Eglītis,  
Gunārs Rozenbergs, Uldis Stabulnieks,  
Andris Vilsons, Jūnijs Vilsons

6.
  
Kuri no filmas veidotājiem veic radošu darbu? 

nr. autors/autori izpildītājs/izpildītāji producents

7.
 

 Noskaidro, kuri no filmas veidotājiem un kurā mākslas nozarē iekļauti  
Latvijas kultūras kanonā!
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https://www.filmas.lv/person/1812
https://www.filmas.lv/person/2159
https://www.filmas.lv/person/2159
https://www.filmas.lv/person/1213
https://www.filmas.lv/person/2091
https://www.filmas.lv/person/330
https://www.filmas.lv/person/2160
https://www.filmas.lv/person/1410
https://www.filmas.lv/person/1014
https://www.filmas.lv/person/1878
https://www.filmas.lv/person/2126
https://www.filmas.lv/person/2069
https://www.filmas.lv/person/1464
https://www.filmas.lv/person/2169
https://www.filmas.lv/person/1345
https://www.filmas.lv/person/1529
https://www.filmas.lv/person/1248
https://www.filmas.lv/person/2171
https://www.filmas.lv/person/2058
https://www.filmas.lv/person/2070
https://www.filmas.lv/person/1598
https://www.filmas.lv/person/2080
https://www.filmas.lv/person/1955
https://www.filmas.lv/person/2072
https://www.filmas.lv/person/2076
https://www.filmas.lv/person/2176
https://www.filmas.lv/person/2172
https://www.filmas.lv/person/2101
https://www.filmas.lv/person/2164
https://www.filmas.lv/person/2167
https://www.filmas.lv/person/2056
https://www.filmas.lv/person/1851
https://www.filmas.lv/person/2083
https://www.filmas.lv/person/2173
https://www.filmas.lv/person/1453
https://www.filmas.lv/person/1912
https://www.filmas.lv/person/2219
https://www.filmas.lv/person/2175
https://www.filmas.lv/person/1864
https://www.filmas.lv/person/1679
https://www.filmas.lv/person/2444
https://www.filmas.lv/person/709
https://www.filmas.lv/person/1684
https://www.filmas.lv/person/2090
https://www.filmas.lv/person/2006
https://www.filmas.lv/person/2006
https://www.filmas.lv/person/2007
https://www.filmas.lv/person/714
https://www.filmas.lv/person/2010
https://www.filmas.lv/person/2010
https://www.filmas.lv/person/2009
https://www.filmas.lv/person/1720
https://www.filmas.lv/person/1868
https://www.filmas.lv/person/1868
https://www.filmas.lv/person/2012
https://www.filmas.lv/person/2013
https://www.filmas.lv/person/2015
https://www.filmas.lv/person/2015
https://www.filmas.lv/person/2016
https://www.filmas.lv/person/2017
https://www.filmas.lv/person/1687
https://www.filmas.lv/person/1687
https://www.filmas.lv/person/2014
https://www.filmas.lv/person/1684
https://www.filmas.lv/person/2444
https://www.filmas.lv/person/1874
https://www.filmas.lv/person/3760
https://www.filmas.lv/person/3761
https://www.filmas.lv/person/3762
https://www.filmas.lv/person/1940
https://www.filmas.lv/person/3763
https://www.filmas.lv/person/3764
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8.
 

 Noskaties filmas fragmentus un komentē situāciju tiesiskumu mūsdienu skatījumā, 
pamatojot to ar Autortiesību likuma normām! 

nr. fragments komentārs autortiesību likuma norma

1. 29:51–30:45

2. 31:05–31:12

3. 31:45–32:03

4. 37:03–37:51

5. 38:32–38:57

6. 39:15–41:04

7. 56:00–56:05

8. 58:47–59:05

9. 1:05:31–1:05:45

10. 1:06:23–1:06:36

11. 1:11:39–1:11:42
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