
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?   Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?
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 Kas ir autortiesības?   Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?

1.
  

Noklausies grupas “Raxtu Raxti” dziesmu “Rakstu rakstus”!  
Uzraksti trīs tev būtiskas vērtības un komentē tās! 
(Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=rA1Cw56JyOY&list=RDEMlZrNUXa4H_
uULqjmnymBJg&start_radio=1 Izpildītājs: Grupa “Raxtu Raxti”, Producents: Auzāns 
Kārlis, Marts Kristiāns Kalniņš, Armands Treilihs, Orubs Artis, Kalniņa Kristīne, Kārklis 
Edgars) 

vērtības komentārs

2.
  

Nosauc šīs dziesmas autortiesību un blakustiesību īpašniekus!  
Kā “Raxtu Raxti” dziesmu vari noklausīties legāli?

3.   Uzraksti, kas ir zīme un kādas zīmes tu zini!

4.
  

Izlasi informāciju par Latvju zīmju parku un Latvisko zīmju taku!  
Atrodi informāciju par vēl kādu vietu Latvijā, kur aplūkojamas zīmes!

Latvju zīmju parks Leimaņu pagastā

“Pirmās zīmes pie Leimaņu tautas nama uzstādītas 2008. gadā. Ideja par zīmju 
parku radusies reizē ar parka labiekārtošanas darbu uzsākšanu, kad nolemts ne vien 
stādīt kokus un krūmus, bet arī uzstādīt latvju zīmes. Doma par zīmēm parkā pieder 
projektētājai Ingai Šmitei, taču projektu īstenojusi un aizvien par parku un zīmēm rūpējas 
biedrības “Akācija Pluss” vadītāja un kādreizējā Leimaņu tautas nama darbiniece Inita 
Lāce. Zīmju uzstādīšana noslēdzās 2018. gadā, kopā uzstādītas vienpadsmit zīmes, un 
tās visas veidojis galdnieks Dainis Vecums. 
Finansējums parka izveidei iegūts, pateicoties gan biedrības “Akācija Pluss” aktivitātēm, 
gan pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem. Pirmās zīmes uzstādītas ar vietējo iedzīvotāju 
atbalstu. Kokmateriālus atveduši mežsaimnieki, ar nepieciešamo tehniku – traktoriem 
un pacēlājiem – palīdzējusi vietējā zemnieku saimniecība, atceras Inita Lāce: “Vietējie 
zemnieki, ļoti daudzi, saziedoja pirmajām trīs zīmēm naudiņu. Pirmās trīs zīmes – Jumis, 
Dievs un Austras koks – ir par saziedoto zemnieku naudiņu. Ne tikai zemnieku, bet arī 
vietējo iedzīvotāju.”
(Inita Lāce 15.07.2021., intervējusi Digne Ūdre; pieejams: http://lfk.lv/zimju-parki/leimani)
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Latvisko zīmju taka Pūņās

“Taka Pūņās izveidota 2018. gadā pie Pūņu pamatskolas par godu Latvijas simtgadei. 
Piesaistot gan pašvaldības, gan Eiropas Savienības fondu finansējumu, takā izvietotas 
sešas zīmes: Ugunskrusts, Zalktis, Auseklis, Jumis, Akas un Ūsiņa zīmes. Zīmes veidotas 
no metāla, uzstādīts arī informatīvais stends ar zīmju nosaukumiem un skaidrojumiem. 
Zīmju taka fotografēta 2019. gadā.”
(Pieejams: http://lfk.lv/zimju-parki/punas)

5.
  

Ja apgleznosi vairākas krūzītes ar latvju rakstiem, vai tas būs ar autortiesībām aizsargāts 
darbs? Pamato viedokli!

6.
  

Izpēti Jūlija Madernieka darbu! Raksturo zīmju izmantojumu!  
Ja nepieciešams, meklē informāciju dažādos izziņas avotos, norādot atsauces uz tiem!

 
Jūlijs Madernieks. Sega. 20. gs. 30. gadi. Vilna, jaukta tehnika. Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzeja kolekcija. Publicitātes attēls. Ilustrācija Rūtas Rinkas lekcijai 
(Pieejams: http://www.lnmm.lv/lv/apmekle/notikumu_kalendars/6984-klasiskas-vertibas-
julija-madernieka-18701955-grafiska-dizaina-rokraksts-ka-spilgta-un-neatnemama-
makslinieka-radosas-darbibas-izpausme)

 Kas ir autortiesības?   Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?
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7.
  

Noskaidro, kāda bija Jūlija Madernieka saistība ar žurnālu “Zalktis” un kuru latviešu 
rakstnieku darbi tajā publicēti! Izpēti žurnāla vāku un raksturo tajā izmantotās zīmes!

(Pieejams: http://www.lvarhivs.gov.lv/represetie/ind2.php?id=806)

8.
  

Noskaties Latvijas Televīzijas dokumentālo raidījumu “Zīmes”! 
(Pieejams: https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2019-zimes-dokumentals-raidijums-1serija.
id176093, 26.12.2019.) 
Raksturo Dieva, Laimas un Māras zīmi! Kur dabā un savā apkārtnē redzi zīmes? 
Nofotografē! Pamato, vai un kā drīksti izmantot drauga fotografētās un tīmeklī  
pieejamās zīmes!

 Kas ir autortiesības?   Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?
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 Kas ir autortiesības?   Kas ir radošs darbs?  Kas ir aizsargāts darbs?
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?  Kas ir pirātisms?

9.
  

Noskaties Latvijas Televīzijas raidījumu “100 g kultūras” “Latvju rakstu zīmes”! 
(19.06.2016. Pieejams: https://replay.lsm.lv/lv/ieraksts/ltv/74597/nacionalie-dargumi-100g-
kulturas-latvju-rakstu-zimes) 
Noskaidro, kuri un kāpēc ir televīzijas raidījumu autortiesību un blakustiesību īpašnieki!

10.
  

Uzraksti, ko jau zināji par zīmēm, ko uzzināji redzētajos raidījumos, ko vēl gribi uzzināt! 

zināju

uzzināju

vēlos uzzināt

11.
  

Izlasi Kārļa Vērdiņa darbu “Zīmes”! Kuras kultūras zīmes tajā saskati?  
Pamato, kā tās drīkst izmantot savā radošajā darbā!

Zīmes

Tiklīdz tev kaut kas nepatīk, nekavējoties dod par to zināt – signalizē ar noliektu pieri un 
samiegtām acīm, neliec man svaidīties šaubās un minējumos.
Lai straujāks galvas pagrieziens vai tikko manāma lūpu drebēšana dod nepārprotamu 
mājienu – divvientulības planēta briesmās, Mazais Princis veltīgi meklē tās apaļo 
apvārsni, lai pieķertos, pieturētos, neatkristu tālu melnajās orbītās. 
Lai runā sažņaugtās dūres un galvai pārvilktā sega – mans trokšņu slāpētais adresant, 
mana semiotikas mācību grāmata, atver acis kaut vai uz brīdi, kaut vai parādi mēli.

(KĀRLIS VĒRDIŅŠ) 

12.
  

Izveido radošo darbu “Mans zīmju ceļš”, iekļaujot tajā vismaz piecas tev nozīmīgas zīmes, 
izvēloties tuvāko mākslas veidu/tehniku un izmantojot zīmju daudzveidīgās izpausmes! 
Sagatavo stāstījumu, kāpēc tās ir tev nozīmīgas! Izskaidro, kāpēc tu esi/neesi izveidoto 
zīmju autors! Pamato, kādas ir tavas tiesības rīkoties ar izveidotajām zīmēm! Ja savā 
radošajā darbā izmanto citu autoru darbus, precīzi ievēro autortiesību normas!
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