
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

7.–9.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

SOCIĀLĀ UN PILSONISKĀ MĀCĪBU JOMA
3.3.  Skaidro jēdzienus “autortiesības” un “intelektuālais īpašums”, 

to nozīmi un ievērošanu, rada savus risinājumus.

CAURVIJU PRASMES
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.

1.3.  Nosaka reālas vajadzības un raksturo problēmas būtību – 
atpazīst un formulē problēmu kontekstā, kuru raksturo 
savstarpēji atkarīgi lielumi, aspekti, cēloņsakarības. Izsaka, 
skaidro un analizē idejas problēmsituācijās, formulē kontekstā 
balstītu un strukturētu pieņēmumu. Izvirza mērķi, piedāvā 
risinājumus, izvēlas labāko un nolemj to īstenot.

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, radošs darbs

mērķauditorija 7.–9. klase

nepieciešamie resursi Dažādi uzziņas avoti, darba lapa, Autortiesību likums

nodarbības  
apraksts

1.  Saruna. Skolotājs lūdz skolēnus atcerēties spilgtākos bērnības 
iespaidus un tos, kuri vēlas, aicina pastāstīt klasesbiedriem.

2.  Skolēni izpilda uzdevumus darba lapā, tos pārrunā grupā, klasē.

atgriezeniskā saite Skolēnu sniegumu vērtē atbilstoši viņu izstrādātajiem kritērijiem.

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir autors?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 

Atbildes

5.
  

Autortiesību likuma 20. panta pirmās 
daļas 1. punkts. 

7.   Autortiesību likuma 14., 15. pants.

8.
  

Autortiesību likuma 18. panta otrā daļa, 
20. panta pirmās daļas 1. punkts.
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 Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir autors?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 

1.   Iepazīsties ar dažādu autoru bērnības attēlojumu mākslā!

2.
  

Raksturo tajā atveidotās varoņu izjūtas un laikmetu! Kas par to liecina?  
Uzzini vairāk par darbu autoru personību un daiļradi!

Mana bērnība

Manai bērnībai ir aveņu lūpas un melleņu 
acis, iesārtu lāceņu krelles ap kaklu. Agros 
rītos viņa skraida pa siliem un tīreļiem ar sēņu 
grozu, mijkrēšļos uzmeklē naktsvijoļu takas, 
piesaulē dejo bezdelīgactiņu pļavās.
Viņa rotaļājas ar ēveļu skaidām, ēd rūgtenu 
maizi bez sviesta un piedzer kazas pienu.
Viņas tērps darināts no krāsotas matrača 
drēbes, un viņas kurpēm ir koka pazoles.

Vienmēr viņa dzird dārdoņu: pavisam tuvu 
būvē kuģus, pavisam tuvu rēc lielgabali. Viņai 
aizdraso garām vīru pulki – dažādās valodās 
tie dzied kara dziesmas. Viņai garām aiznes 
kritušos.
Kad māte iet darbā, manas bērnības acis redz, 
ka viņai zeķes ir saplīsušas.
Mana bērnība paņem grāmatu rokās, noliec 
galvu un ierauga bezgalīgās pasaules.

(MIRDZA ĶEMPE)

nr. raksturojums kas par to liecina? komentāri

1. Varones izjūtas

2. Laikmets

Aspazija, Agita Kaužēna “Bērnības zeme”. 
(Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=qo0HbcTgeLg) 
(Latviešu dziesminieku koncerts Lāčplēša dienā Rīgas Latviešu biedrībā 2017)

nr. raksturojums kas par to liecina? komentāri

1. Varones izjūtas

2. Laikmets

Ievas Iltneres personālizstāde “Laimīgā bērnība”, 2004. 
(Pieejama: http://www.rigasgalerija.com/inner.php?menu=arch2&cont=59&lang=)

nr. raksturojums kas par to liecina? komentāri

1. Varones izjūtas

2. Laikmets
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3.
  
Salīdzini dažādos mākslas veidos izteikto bērnības raksturojumu!

nr. kopīgais atšķirīgais

1.

2.

4.
  

Kuri mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi bērnības tēlojumos izmantoti?  
Kurš no tiem, tavuprāt, ir emocionāli visiedarbīgākais? Pamato savu viedokli! 

5.
  

Kas jāievēro, izmantojot šo autoru bērnības tēlojumu/tā fragmentu savā domrakstā? 
Pamato viedokli ar Autortiesību likuma normām!

6.
  

Izvēlies mākslas veidu un izveido savas bērnības stāstu (zīmējumu, dziesmu,  
kolāžu vai citu radošu darbu)! Vienojieties par vērtēšanas kritērijiem!

7.
  

Kādas ir tavas tiesības kā autoram? Pārrunājiet savas autortiesības, izmantojot 
Autortiesību likumā noteikto!

8.
  

Kas jāievēro, ja savā radošajā darbā izmantosi  
citu autoru darbus/fragmentus?

9.
  

Iepazīstiniet klasesbiedrus ar savu darbu par bērnību un noorganizējiet darbu izstādi 
klasē! Ja iespējams, uzaiciniet uz izstādi savus vecākus, likumiskos pārstāvjus!

 Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir autors?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus? 
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