
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

Valodu mācību joma 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autors?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?
 Autortiesības internetā

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.

2.2.  Raugoties uz situāciju no dažādiem skatpunktiem, pamana 
jaunas iespējas, mērķtiecīgi un elastīgi izmanto vai attīsta pats 
savu ideju radīšanas stratēģiju, lai nonāktu pie jauniem un 
noderīgiem risinājumiem, efektīvi organizē resursus (cilvēku, 
zināšanu, kapitāla, infrastruktūras), lai īstenotu savu ieceri, 
patstāvīgi meklē, izvērtē un atbildīgi izmanto citu idejas, kā arī 
piedāvā savas, lai iedvesmotu citus.

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

izmantojamās  
mācību metodes

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

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi Dators, darba lapa, Autortiesību likums un tiesību akti, kas nosaka 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbību

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina atpazīt fotogrāfijā redzamo celtni.

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

3. Skolēni veido kolāžu un to prezentē.

atgriezeniskā saite Ar “picas paņēmienu” izvērtē, cik daudz darba katrs ieguldīja 
darba lapā veicamajos uzdevumos.
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 Kas ir autors? 
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?
 Autortiesības internetā

1.
  
Pastāstiet, ko zināt par fotogrāfijā redzamo celtni! 

2.
  
Kurš ir celtnes autors? Nosauciet trīs ēkas, kuras vēl viņš projektējis!

3.
  

Noskaidrojiet Latvijas Nacionālās bibliotēkas vēsturi – kur atradušās tās ēkas – un 
izveidojiet pārskatu! Ja iespējams, tās nofotografējiet! Kas jāievēro, ja ēku fotogrāfijas 
pārskatam atradīsit tīmeklī?

4.
  

Izpētiet likumā “Par Latvijas Nacionālo bibliotēku” un Ministru kabineta 2006. gada 
30. maija noteikumos Nr. 436 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums” noteikto par 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas uzdevumiem, funkcijām, kompetenci! Izskaidrojiet saviem 
vārdiem ēkas ārējās formas un nosaukuma atbilsmi normatīvajos aktos noteiktajai 
kompetencei!

5.
  
Kurš mākslinieks savā daiļradē atainojis Gaismas pili?

6.
  

Noklausieties dziesmu un noskaidrojiet tās izmantojumu Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku repertuārā! Ko secināt? 
(Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=MkPGcigpmGw) 
(“Gaismas pils”. Autors: Jāzeps Vītols/Auseklis, virsdiriģents: Sigvards Kļava.)

FOTO AUTORS: INDRIĶIS STŪRMANIS
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7.
 
 Izpētiet Ausekļa dzejoli! Ko, jūsuprāt, simbolizē Gaismas pils?  
Pasvītrojiet atslēgas vārdus! 

GAISMAS PILS

Kurzemīte, Dievzemīte,
Brīvas tautas auklētāj’!
Kur palika sirmie dievi,
Brīvas tautas dēliņi?

Tie līgoja vecos laikos
Gaismas kalna galotnē.
Visapkārt egļu meži,
Vidū gaiša tautas pils.

Asiņainas dienas ausa
Tēvuzemes ielejās,
Vergu valgā tauta nāca,
Nāvē krita varoņi.

Ātri grima, ātri zuda
Gaismas kalna staltā pils, –
Tur guļ mūsu tēvu dievi,
Tautas gara greznumi.

Sirmajami ozolami
Pēdīgajo ziedu dod:
Tas slēpj svētu piles vārdu
Dziļās siržu rētiņās.

Ja kas vārdu uzminētu,
Augšām celtos vecā pils,
Tālu laistu tautas slavu,
Gaismas starus margodam’!

Zilā gaisā plivinātos
Sarkanbaltie karogi;
Dobji, dobji atskanētu
Sirmo garu daiņojums.

Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, – gaisma ausa!
Augšām cēlās Gaismas pils!   

(AUSEKLIS)

 Kas ir autors? 
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?
 Autortiesības internetā
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8.
 
 Analizējiet Ausekļa pārstāvētajam literārajam virzienam raksturīgos tēlus un 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus! Kā tie sasaucas ar Jāzepa Vītola komponēto 
kordziesmu? 

nr. tēli mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi secinājumi

9.
 
 Izveido digitālā formātā kolāžu “Mana Gaismas pils”, kurā iekļauj dažādu mākslas veidu 
un kultūras notikumu/pasākumu/personību piemērus! Pamato, ko un kāpēc no kultūras 
notikumiem/pasākumiem/personībām tajā iekļautu! Kolāžas izveidē ievēro autortiesību 
un blakustiesību normas! Prezentē kolāžu klasē!

 Kas ir autors? 
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?
 Autortiesības internetā
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