
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

7.–9.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
MĀCĪBU JOMA
3.4. Ievēro autortiesības regulējošās normas.

CAURVIJU PRASMES
1.1.  Mērķtiecīgi izzina, analizē, izvērtē un savieno dažādu 

veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu. 
Tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, 
nosaka atsevišķus faktorus, kas traucē iegūt patiesu 
informāciju.

1.2.  Veido loģiskus spriedumus, spriež no konkrētā uz 
vispārīgo un no vispārīgā uz konkrēto. Abstrahē, 
vispārina vienkāršās situācijās. Atšķir faktos balstītu 
apgalvojumu no pieņēmuma, faktus no viedokļa. 
Izvirza argumentus un vērtē to atbilstību. Secina, 
vai argumentācija ir pietiekama un korekta. Formulē 
pamatotus secinājumus.

2.3.  Viens vai grupā spēj radīt jaunu un sev vai citiem 
noderīgu produktu vai risinājumu, prot vadīt procesu 
no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai. Saskaroties ar 
grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu.

izmantojamās  
mācību metodes

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

mērķauditorija 7.–9. klase

nepieciešamie resursi Dators, darba lapa, Autortiesību likums

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina noklausīties dziesmas.

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

atgriezeniskā saite Skolēni veido stāstījumu un to prezentē. 
Vērtē, vai sasniegts reklāmas mērķis, vai ievērotas 
autortiesību un blakustiesību, latviešu literārās valodas 
normas.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?  Kas ir blakustiesības?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?
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darba lapaSkolēniem

7.–9.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kas ir aizsargāts darbs?  Kas ir blakustiesības?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?

1.
 

 Noklausies Renāra Kaupera un Ingas Cipes dziesmu “Mana dziesma”  
(Renārs Kaupers & Jānis Jubalts Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, orķestris, instrumentālā 
grupa, diriģents Romāns Vanags; pieejama: https://www.youtube.com/
watch?v=s7bTRqXyX_M, Rīgas svētku lielkoncerts)

2.
 

 Komentē Ingas Cipes un Renāra Kaupera vārdus!

“Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu – neviens mana vietā
To nedziedās.”

3.
  

Noklausies Jāņa Petera un un Raimonda Paula “Mēmo dziesmu”! 
(Izpilda Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks – “Mikrofons 1976”;  
pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=tA5YD-a-dPs)

4.
  

Komentē Jāņa Petera vārdus!

“Ej un dedz,
Sadedz savu balsi meklējot.
Tikai savu balsi vienīgo,
Tikai savu balsi, balsi to.”

 
Kā dziesma var būt mēma? Kā šajā gadījumā izpaužas valodas funkcija?

5.
 

 Pamato, vai un kāpēc YouTube kanālā atrastās dziesmas drīksti/nedrīksti  
kopēt mp3 un dalīties ar draugiem!

6.
 

 Noskaties spēlfilmas “Četri balti krekli” (1967) epizodi (56:02–56:08)! Komentē 
Cēzara Kalniņa teikto! Šī filma pieejama vietnē www.filmas.lv. Kā noskaidrot,  
vai tīmeklī pieejamā filma lejupielādēta legāli?

7.  Izdari secinājumus par savas dziesmas nozīmi! 

8.
  

Kuru dziesmu tu sauc par savu, kāpēc? Sagatavo tev nozīmīgākās dziesmas 
reklāmu, stāstījumu par savas dziesmas autoriem, izpildītājiem, tās rašanās laika 
kultūrvēsturisko kontekstu un piedāvā to noklausīties klasesbiedriem! Kā to 
iespējams noklausīties un atskaņot klasesbiedriem, ievērojot autortiesību un 
blakustiesību normas? Pierādi, ka reklāma ir/nav autortiesību objekts!
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