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KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.4.  Novērtē savu un klasesbiedru veidotus darbus kā ar 

autortiesībām aizsargātus darbus.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Salīdzina, interpretē, novērtē, savieno informāciju, 

grupē to pēc dotajiem un paša radītajiem kritērijiem. 
Pārliecinās, vai iegūta pietiekami vispusīga un precīza 
informācija, pārbauda tās ticamību.

2.1.  Nebijušas situācijas uztver ar ieinteresētību, izmanto 
iztēli un spontanitāti, lai veidotu neikdienišķas 
sakarības. Uzdrīkstas mēģināt paveikt kaut ko jaunu.

4.3.  Strādā komandā, orientējas uz līdzvērtīgu ieguldījumu, 
pieņem un sadarbojas ar dažādiem cilvēkiem, lai 
sasniegtu konkrētu mērķi.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze, radošs darbs

mērķauditorija 4.–6. klase

nepieciešamie resursi Darba lapa, dators

nodarbības  
apraksts

1. Skolotājs rosina 
 –  noklausīties Renāra Kauperaun Kaspara Zemīša 

dziesmu “Lāča Andreja dziesma”  
(pieejama: https://youtu.be/UxcdciVDVxE),

 –  noskaidrot, kurš ir autortiesību, kurš – blakustiesību 
īpašnieks,

 –  atcerēties, kuru mācību priekšmetu saturā lasījuši, 
klausījušies par lāča tēlu, to redzējuši,

 – kāds tas ir.

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

3.  Skolēni grupā veido radošo darbu un to prezentē.

atgriezeniskā saite Pāris izlozē, kuru klasesbiedru pāri paslavēs par radošo 
darbu, un paslavē.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
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 Kas ir autortiesības?  Kā iegūt autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?

1.
 

 Izpētiet Alana Aleksandra Milna grāmatas “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, Imanta Ziedoņa 
grāmatas “Lāču pasaka” un Jura Zvirgzdiņa grāmatas “Tobiass un neparastais ciemiņš” 
titullapas! Atrodiet, kurš ir autors (teksta autors, mākslinieks)! Kurš vēl Alana Aleksandra 
Milna grāmatas titullapā minēts bez autora? Kādas ir grāmatas tulkotāja tiesības?

2.
  

Kas grāmatām ir kopīgs, kas atšķirīgs no autortiesību aizsardzības noformējuma?  
Vai autortiesību aizsardzības zīme vienmēr ir obligāti norādāma?

3.
  

Pūks stāsta: “..un nabaga ēzelītim ir ļoti bēdīgs prāts, jo viņam ir dzimšanas diena, bet 
neviens par to neliekas ne zinis, un viņš ir pavisam drūms..” Kā var iepriecināt draugu? 
Kļūstiet par autoriem – izveidojiet priecīgo dzejoli, pasaku, dziesmu, zīmējumu, kas 
iepriecinātu gan ēzelīti Iā, gan jūsu draugus, klasesbiedrus!

4.
  

Iedvesmai noklausieties bērnu vokālās studijas “Knīpas un knauķi” dziesmu “Prieks” 
(albums “Emociju pētnieki”, Inga Cipe, Andris Sējāns)  
(pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=z50-N8LdnjM) 
Noskaidrojiet, kā sauc izpildītāju tiesības un kādas ir izpildītāju tiesības?

5.
  

Raksturojiet, kādam jābūt izpildītājam! Nosauciet piemērus, kādas ir izpildītāju funkcijas! 
Noskaidrojiet, kā sauc izpildītāju un producentu tiesības! Kādas tās ir?
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