
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

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.

2.3.  Gan patstāvīgi, gan grupā attīsta ideju ilgtspējīgā 
piedāvājumā, kļūdas un grūtības izmanto kā iespēju 
izaugsmei.

6.1.  Lai īstenotu daudzveidīgas ieceres, mērķtiecīgi izvēlas 
vai pielāgo un efektīvi izmanto atbilstošas digitālās 
tehnoloģijas.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Vai autortiesības var nodot citai personai?  
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
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 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?  Vai autortiesības var nodot citai personai?  
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 

Izlasi rakstus!  
Noskaidro “Mazā bundzinieka” autortiesību un blakustiesību īpašniekus!

“Very Cool People” izdod Ziemassvētku singlu “Mazais bundzinieks“ 
(Pieejams: https://www.delfi.lv/kultura/news/music/very-cool-people-izdod-ziemassvetku-
singlu-mazais-bundzinieks.d?id=52731969)

“Lipīgā Ziemassvētku dziesmiņa “param pam pam pam” jeb “Mazais bundzinieks”  
svin 80. dzimšanas dienu” 
(Elmārs Barkāns; pieejams: https://jauns.lv/raksts/izklaide/478397-lipiga-ziemassvetku-
dziesmina-pa-ram-pam-pam-pam-jeb-mazais-bundzinieks-svin-80-dzimsanas-dienu)

1.
  

Elmāra Barkāna rakstā teikts, ka mūzikas autore nesaņem autoratlīdzību par šo dziesmu. 
Paskaidro, kā tas ir iespējams un kā iespējams legāli izmantot citu autoru darbus! Kuras 
autora tiesības ir neatņemamas?

2.
  

Noklausies dziesmu “Mazais bundzinieks” dažādu mākslinieku izpildījumā!  
Kā izpildītājs var iegūt tiesības izpildīt dziesmu? Ieklausies dziesmas vārdos!  
Kādas atziņas guvi? 
 
“Mazais bundzinieks” 
(Kārlis Lācis, Jolanta Strikaite, Karīna Tropa, Vineta Elksne.  
Princešu ziemas dziesmas ® Kārlis Lācis Released on: 20091224;  
pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=dWJSf3rurYs) 
 
“Mazais bundzinieks” 
“Very cool people” ierakstā piedalījās: Ralfs Eilands (vokāls), Kristīne Prauliņa (vokāls), 
Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenora saksofons), Kristaps Lubovs (baritona 
saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus 
(taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (basģitāra), “mazais bundzinieks” Andris Buiķis (bungas).  
(Pieejams: https://www.tvnet.lv/7127242/very-cool-people-izdod-ziemassvetku-singlu-
mazais-bundzinieks vai https://www.youtube.com/watch?v=HWXpvvBDRG4) 
 
“Mazais bundzinieks” Igo 
(Pieejams: https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/kalendars/mazais-bundzinieks.a61172/ )

3.
  

Grupā sagatavojiet nemateriālu radošu dāvanu “Mazajam bundziniekam” 80 gadu 
jubilejā un prezentējiet to klasē! Vienojieties par kritērijiem, kuri jāievēro!  
Kā iespējams noteikt autortiesības, ja darbs radīts grupā? Pamatojiet viedokli ar 
autortiesību normām! Ja radošajā darbā izmantosiet citu autoru darbu fragmentu, 
atbilstoši norādiet atsauces!
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