
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

7.–9.
KLASE

sasniedzamais  
rezultāts

KULTŪRAS IZPRATNES UN PAŠIZPAUSMES MĀKSLĀ 
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 radošo 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.

4.2.  Pauž savu un uzklausa otra viedokli, ievērojot cieņu 
pret sarunas partneri, rod vienojošu viedokli situācijā, 
kad pusēm ir atšķirīgi uzskati.

izmantojamās  
mācību metodes

Jautājumi/atbildes, saruna, analīze

mērķauditorija 7.–9. klase

nepieciešamie resursi Darba lapa, dažādi uzziņas avoti, Autortiesību likums

nodarbības  
apraksts

1.  Skolotājs rosina skolēnus izpētīt Ozmo sienas 
gleznojumu Liepājā un Marka Rotko gleznu “Oranžs, 
sarkans, dzeltens”.

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

atgriezeniskā saite Brīvais raksts “Marka Rotko daiļrade” 3 min.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

 Kas ir autortiesības?  Kāpēc autortiesības ir svarīgas un aizsargājamas?
 Kā iegūt autortiesības?  Kas ir radošs darbs? 
 Kas ir aizsargāts darbs?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

Atbildes 

6.   Ir aizsargātas arī grafiti mākslinieku autortiesības.
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darba lapaSkolēniem

7.–9.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kāpēc autortiesības ir svarīgas un aizsargājamas?
 Kā iegūt autortiesības?  Kas ir radošs darbs? 
 Kas ir aizsargāts darbs?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

1.
 

 Izpēti un salīdzini darbus! 

  Ozmo sienas gleznojums Liepājā, Mareka Alberta fotogrāfija, 2021. gada augusts. 
(Pieejams: https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x46faa744dab81243%3A0x-
98d489a72fcf45c7!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.
com%2Fp%2FAF1QipOiji5fNhBvfdVX782AJE7wD_y9E4L5UkNq5kfK%-
3Dw240-h160-k-no!5sozmo%20liep%C4%81ja%20-%20Google%20mekl%C4%93%-
C5%A1ana!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!)

  Marka Rotko glezna “Oranžs, sarkans, dzeltens”.

MARKS ROTKO NR. 12 1951 KRISTOFERA ROTKO 
KOLEKCIJA. REPRODUKCIJA UZ AUDEKLA

 ©  1998 Kate Rothko Prizel & Christopher  
Rothko/Artists Rights Society (ARS), New York

ozmo sienas gleznojums marka rotko glezna

Mērķis

Forma

Vērtība
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darba lapaSkolēniem

7.–9.
KLASE

 Kas ir autortiesības?  Kāpēc autortiesības ir svarīgas un aizsargājamas?
 Kā iegūt autortiesības?  Kas ir radošs darbs? 
 Kas ir aizsargāts darbs?  Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

2.
 

 Salīdzini savu vērtējumu ar Autortiesību likumā noteikto,  
kas ir aizsargāts darbs! Izdari secinājumus! 
 

3.  Pamato autortiesību nozīmi! Kāpēc tās ir svarīgas? 

4.  Kā ir aizsargātas šo darbu autortiesības? Kā to ir iespējams norādīt? 
 

5.
 

 Kā tu vari legāli izmantot šos darbus? Vai un kāpēc tu drīksti/nedrīksti šos darbus 
lejupielādēt telefonā un izmantot kā fonu? Pamato viedokli ar autortiesību normām! 

6.
 

 Raksturo grafiti mākslu savā pilsētā! Pamato,  
vai autortiesības aizsargā arī grafiti! 

7.
  

Uzzini vairāk par Marka Rotko daiļradi, saistību ar Latviju!  
Izstāsti klasesbiedriem, tavuprāt, trīs nozīmīgus faktus par mākslinieku!
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