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 Kas ir autortiesības?  Kas ir radošs darbs?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?

“Radošās darbības nedēļas “radi!2019” laikā 
četrās Latvijas mazpilsētās – Līgatnē, Aknīstē, 
Aizputē un Staicelē – īstenots pirmais radošo 
industriju tūrisma misiju cikls. Iepazīstot dizaina 
domāšanas metodes, mazpilsētas radošo 
industriju profesionāļu vadītās meistarklasēs 
centušās izcelt savu nenovērtēto tūrisma 
potenciālu. Šobrīd tās turpina mērķtiecīgi 
strādāt pie tūrisma attīstības kopā ar 
mentoriem, lai augusta beigās nāktu klajā ar 
radošu un inovatīvu tūrisma piedāvājumu.

Latvijā ir ne mazums pilsētu ar labu potenciālu 
tūrisma attīstībai, taču vairumā gadījumu 
ir vērts piesaistīt profesionāļus ar skatu no 
malas, lai palīdzētu ieraudzīt to, ko paši 
ikdienā varbūt nemaz nepamana kā vērtīgu un 
citiem interesantu. Tāpēc ceram, ka šīs misijas 
būs labs impulss arī citām pilsētām pārdomāt 
radošo industriju iespējamo pienesumu un 
sākt rīkoties,” pauž radošās darbības nedēļas 
“radi!2019” koordinatore Līva Stūrmane. 

Aknīste – miera osta pagurušajiem 
“Aknīstē ir skaidri saskatāms potenciāls 
miera un dabas tūristiem. Darba grupā tika 
radīta vesela pakete ar dažādiem radošiem 
risinājumiem un idejām, kā piesaistīt radošās 
industrijas pilsētai. Piemēram, ir iespēja piešķirt 
un pielāgot brīvās telpas attālinātam darbam, 
kur pilsētas nogurušie profesionāļi var uz laiku 
pastrādāt attālināti mierīgā vidē jeb paņemt 

tā saucamo “workation”. Tāpat var pārdomāt 
baznīcas izmantošanu, kas var kļūt par vietu 
jauniem kultūras pasākumiem. Aknīstē kultūru 
jau ir veiksmīgi iedibinājuši festivāla “Sansusī” 
organizētāji, līdz ar to šis būtu loģisks nākamais 
solis,” atzīst Aknīstes mentors, stratēģiskais 
plānotājs un partneris radošajā aģentūrā 
“Weekend” Edgars Pētersons.

Aizpute – šarmantā dārgumu krātuve
Aizputes mentore arhitekte un urbāniste 
Evelīna Ozola: “Aizpute ir šarmanti senatnīga 
mazpilsēta, kurā tūrisma plūsmu var 
mērķtiecīgi stimulēt, koncentrējot pieejamos 
resursus īpašiem pasākumiem, – rīkot 
tirdziņus, sacensības, koncertus, vasaras 
skolas, festivālus. Aizputniekiem jāiemācās 
ieraudzīt potenciāli interesantas saiknes 
starp pilsētā esošajām taustāmajām un 
nemateriālajām vērtībām. Piemēram, kā 

būtu baudīt Aizputē dzimušā pasaulslavenā 
komponista Pētera Vaska mūziku īpašā 
koncertā kādā no pilsētas skaistajām 
baznīcām?” Aizpute šobrīd strādā pie pilsētas 
kopējā tēla veidošanas principu izpildes, 
jo kā vienu no galvenajiem izaicinājumiem 
radošo industriju profesionāļi šobrīd saskata 
nepieciešamību strādāt pie dažādu auditoriju 
segmentu analīzes un vienoties par pilsētas 
galvenajām vērtībām.”
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