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MĀCĪBU JOMA
3.4. Ievēro autortiesības regulējošas 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.

2.2.  Izzina situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un 
pielāgo situācijai atbilstošu radošās domāšanas stra
tēģiju, lai nonāktu pie jaunām un noderīgām idejām, 
iedvesmojas no citu pieredzes. Elastīgi un izsvērti 
izmanto pieejamos resursus (cilvēku, zināšanu, kapitāla, 
infrastruktūras) un rod jaunus, lai īstenotu savu ieceri.

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.

6.1.  Izvēlas un izmanto iecerei vai uzdevumam piemērotākās 
digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas, lieto tās 
pašrealizācijai un daudzveidīga satura radīšanai.

izmantojamās  
mācību metodes

mērķauditorija 7.–9. klase

nepieciešamie resursi

nodarbības  
apraksts

atgriezeniskā saite

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?  Kas ir blakustiesības?
 Kas ir autors, izpildītājs, producents?  Kāds ir autortiesību un blakustiesību 

aizsardzības termiņš?

Atbildes 

8.   Piemēram, beidzies autortiesību termiņš.
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 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?  
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?  
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?

1.
 

 Noklausies Luīzes Pastores darba “Pazudušais pērtiķis” (Neputns, 2015) iestudējuma 
fragmentu! Kurām no iestudējumā iesaistītajām personām un kāpēc ir izpildītāju tiesības? 
Noskaidro, kādas tās ir! 
 
(Dramatizējuma autore: Laima Matuzāle. Lomās: Edmunds Freibergs, Annija Putniņa, 
Emīls Krūmiņš, Baiba Broka, Laila Kirmuška, Ģirts Krūmiņš, Edgars Lipors, Kristaps 
Ķeselis. Režisors: Juris Jonelis. Skaņu režisors: Ģirts Bišs; 
pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/luize-pastore.-makslas-detektivi-
pazudusais-pertikis.-1.-lasijum.a109568/ )

2.
  

Palīdzi Teo un Pogai atrast mākslas pasaulē pazudušo pērtiķīti, izlasot visu Luīzes 
Pastores darbu “Pazudušais pērtiķis” vai noklausoties visas četras iestudējuma daļas 
(pieejams: https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/radioteatris-berniem/luize-pastore.-makslas-
detektivi-pazudusais-pertikis-4-lasijumos.a89078/ )!

3.
   

Uzzini vairāk par Jāņa Baltvilka balvas bērnu literatūrā /2015/ un Latvijas Literatūras gada 
balvas par labāko grāmatu bērniem /2016/ laureātes Luīzes Pastores grāmatu sēriju 
“Mākslas detektīvi”, iepazīstot Latvijas vēstures un mākslas faktus  
(pieejams: http://www.luizepastore.com/gramatas/makslas-detektivi/ )!

4.
  

Nosauc, kuros vēl mākslas darbos izmantots pērtiķīša tēls! Raksturo pērtiķīša tēla 
dažādās izpausmes! Analizē šo mākslas darbu autoru un izpildītāju personiskās tiesības! 

5.
  

Esiet mākslinieki – grupā izveidojiet animācijas filmu “Pazudušais pērtiķis”! Noskaidrojiet 
filmas izveidē nepieciešamos darbus un sadaliet pienākumus/lomas! Kuram un kāpēc 
būs autortiesības, kuram – izpildītāju tiesības? Pamatojiet viedokli un izskaidrojiet, kuras 
personīgās tiesības būs katram no jums! Animācijas filmas veidošanas un prezentēšanas 
procesā ievērojiet autortiesību un blakustiesību normas!
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6.
  

Izpēti Jaņa Rozentāla gleznu 
“Princese ar pērtiķi”! Raksturo 
gleznas varoņus, izmantoto tehniku, 
žanru! Kādu noskaņu tā rada?

7.
  

Uzzini vairāk par gleznotāja 
atveidoto princesi, noklausoties 
Latvijas Radio raidījumu “Kultūras 
rondo”!   
(07.03.2016. Pieejams: https://replay.
lsm.lv/lv/ieraksts/lr/64906/desmit-
jana-rozentala-gleznas-pirmais-
stasts-princese-ar-pertiki)

8.
  

Izpēti Latvijas sudraba kolekcijas 
5 eiro monētu “Janis Rozentāls 
“Princese ar pērtiķi”” (2016. gads)! 
Kā iespējams iegūt tiesības izmantot 
šo gleznu, veidojot monētu? 
(Pieejams: https://monetas.bank.lv/
monetas/janis-rozentals) 
(Mākslinieki: grafiskais 
dizains: Sandra Krastiņa, plastiskais 
veidojums: Jānis Strupulis)

9.
  

Izlasi informāciju par Latvijas Bankas 
Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai 
veltīto sudraba kolekcijas monētu!  
(Pieejams: https://monetas.bank.lv/
monetas/janis-rozentals)

 Kas ir autortiesības?  Kādi ir autortiesību veidi?  
 Kas ir blakustiesības?  Kas ir autors, izpildītājs, producents?  
 Kāds ir autortiesību un blakustiesību aizsardzības termiņš?

JANIS ROZENTĀLS.PRINCESE AR PĒRTIĶI. 1913
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