
ApskAtāmās  
Autortiesību tēmAsSkolotājiem

10.–12.
KLASE

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.  Mērķtiecīgi formulē precīzus jautājumus, lai kritiski analizētu 

kompleksas situācijas un abstraktas idejas. Izzina kontekstu, to 
analizē, kritiski izvērtē, kā arī sintezē un interpretē informāciju, 
lai sasniegtu konkrētu mērķi. 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.

izmantojamās  
mācību metodes

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

mērķauditorija 10.–12. klase

nepieciešamie resursi Dažādi uzziņas avoti, darba lapa, Autortiesību likums

nodarbības  
apraksts

1.  Skolēni izpilda uzdevumus darba lapā, pēc tam atbildes klasē 
pārrunā. Ja nepieciešams, skolotājs precizē.

2.  Skolēni veido kultūras tūrisma maršrutu un prezentē to klasē.

atgriezeniskā saite Skolēni izlozē, par kura klasesbiedra prezentāciju jāuzraksta 
vērtējums, izmantojot 3P vērtēšanas paņēmienu, un uzraksta to.

Valodu mācību joma 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

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

1.   Pamato, kādus autortiesību un blakustiesību pārkāpumus šajā situācijā saskati!

2.
 
 Iepazīsties ar elektroniskajā vārdnīcā www.tezaurs.lv vārda “radošums” skaidrojumu! 
Salīdzini ar savu secinājumu par 1. uzdevumā darinātajiem vārdiem!

radošums 

Spēja uz jaunradi, radoša aktivitāte, ideju bagātība.

3.
 
 Uzraksti dažādu mācību kursu stundās radītu tavu radošo darbu piemērus!  
Kas tiem kopīgs? 

nr. mācību kurss radošais darbs kopīgais

1.

2.

3.

4.

5.

4.
  

Ko, tavuprāt, autors drīkst darīt ar savu radošo darbu?  
Salīdzini savu viedokli ar Autortiesību likuma normās noteikto!

5.   Iepazīsties ar informāciju par radošās darbības nedēļu “radi!2019”! 
5.1. Ar piemēriem no teksta raksturo jēdziena “radošums” izpratni! 
5.2. Noskaidro nesaprotamo vārdu nozīmi tekstā! 
5.3.  Izraksti trīs idejas, kuras tu vari radoši izmantot turpmāk!  

Vai un kāpēc tās būs/nebūs autortiesību objekts?
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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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Līgatne – industriālā mantojuma atdzīvinātāja
“Pilsētā ir jūtama vēlme rīkoties, izmantojot 
radošo industriju potenciālu,” saka Līgatnes 
mentors, “Free Riga” projektu vadītājs Jāzeps 
Bikše. Te ir lielisks potenciāls pamestu vietu 
atdzīvināšanai un industriālā mantojuma 
iedzīvināšanai, jo slēgtā Līgatnes papīrfabrika 
līdz ar tās kultūrvēsturisko ciematu šobrīd ir 
nenoteiktā situācijā. Misijas laikā Līgatnei jau 
radušās daudzveidīgas idejas papīrfabrikas 
turpmākai apsaimniekošanai, piemēram, 
ekskursijas teritorijā, netradicionāls restorāns 

vasaras sezonā, vieta brīvdabas kino, kultūras 
pasākumu centrs, laikmetīgās mākslas telpa, 
vieta dažādiem pasākumiem, mājvieta spoku 
stāstu vakariem, origami festivālam, realitātes 
šovam, izlaušanās istabai un papīrfabrikas 
muzejam u. c. Līgatne saņēmusi vairākus 
uzdevumus, tostarp attīstīt saziņu sociālajos 
tīklos, izveidot plānu, kā padarīt papīrfabriku 
saistošu tūristiem, un izanalizēt Līgatnes 
apmeklētāju dzīvesstilu, lai precizētu pilsētas 
kopējo tēlu.”

Staicele – spilgti simboli ar peļņas potenciālu
“Lielākais izaicinājums Staicelē ir pārvērst 
savus lepnumus – futbolu, stārķus, 
arhitektūru un citus spilgtus elementus – 
pelnošos faktoros,” atzīst viens no Staiceles 
mentoriem Mārtiņš Eņģelis. “Līdz šim 
skaidri redzams, ka Staicele ir uzņēmīga, 
viena no tās iedzīvotāju labākajām īpašībām 
ir azarts un aizrautība, taču to vajadzētu 

ieguldīt produktu veidošanā. Šobrīd Staiceli 
raksturojošās vērtības nav piedzīvojamas 
tūristiem, jo daudzie pasākumi un ražojumi 
ir domāti galvenokārt vietējiem vai 
novadniekiem, citiem par to uzzinot tikai 
nejauši, pastarpināti, visbiežāk – novēloti vai 
neuzzinot vispār,” atzīst Mārtiņš Eņģelis.

Pieredzējuma tūrisms – mazpilsētu veiksmes atslēga
Lielākā tūrisma vērtība digitālajā gadsimtā 
ir tas, ko digitālā realitāte nespēj sniegt, – 
pieredze, mijiedarbe, saskarsme ar vietu, 
vidi un cilvēkiem. Tāpēc jebkuras, it īpaši 
mazas, pilsētas tūrisma piedāvājuma 
veiksmes atslēga slēpjas tās spējā vērtēt sevi 
ceļotāju acīm un dāvāt patīkamu, vērtīgu 
piedzīvojumu. Katrai pilsētai piemīt kaut 

kas īpašs, tomēr šovasar aizvadītās radošās 
darbības nedēļas “radi!2019” īstenotās 
radošo industriju tūrisma misijas Latvijas 
mazpilsētās liecina, ka nav nemaz tik viegli to 
identificēt. Kā mazpilsētām atrast savu īpašo 
identitāti, un kā šajā procesā var palīdzēt 
dizaina domāšana?

Pieredzējuma jeb pieredzes tūrisms kā ceļotāja mērķis
Tas, ko aizvien biežāk klienti sagaida no 
pakalpojumiem un par ko ir gatavi maksāt 
vairāk, ir pieredze. Pieredzējuma tūrisms 
balstās idejā, ka pats vērtīgākais, ko varam 
piedāvāt viesiem, ir atmiņā paliekošas 
emocijas un pieredze. Pieredzējuma tūrisms 
tiek uzskatīts par vienu no radošajām 
industrijām. To var iedalīt dažādās kategorijās, 
ieskaitot kultūras tūrismu, ekotūrismu, 
izglītojošus ceļojumus, eksperimentālo, 
mantojuma un dabas tūrismu, kur aktivitātes ir 
draudzīgas videi, izrāda cieņu vietējai kultūrai 

un ļauj piedzīvot, ne tikai vērot no malas. 
Atšķirībā no tradicionālā tūrisma pieredzējuma 
tūrisms vienmēr ietver aktīvu līdzdalību un 
iesaistīšanos.

Citiem vārdiem runājot, tā nav tikai pilsētas 
laukuma apskate vai muzeja apmeklējums; to 
papildina īpaša ekskursija, attiecīgā laika vai 
vides simulācija, 3D virtuālā realitāte, aroda 
prasmju izmēģināšana amatnieku darbnīcā 
utt., kas ļauj viesiem sajust, izbaudīt, saprast 
vai atklāt kaut ko īpašu par konkrēto vietu.

 Kas ir autortiesības?  Kas ir radošs darbs?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
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Vieta kā tūrisma produkts
Lai gan ar “vietu” lielākoties saprotam 
pilsētas, apdzīvotas vietas vai mājas atrašanās 
koordinātas kartē, vieta ietver arī asociācijas 
un sajūtas, kas rodas, dzirdot, redzot un 
piedzīvojot noteiktu telpu saskarsmē ar tajā 
dzīvojošiem cilvēkiem. Tas ir raksturlielums, 
kas dažām ģeogrāfiskām vietām piemīt, bet 
citām – ne. 
Piemēram, lielpilsētas ir komplicētas un 
dzīvas, tās simbolizē garīgo, materiālo, 
sociālo, kultūras un politisko apstākļu 
izpausmes laika gaitā. Pilsētvide pastāvīgi 
mainās līdzi notikumiem un kopienas 
pārvērtībām, atspoguļojot iedzīvotāju 
vērtības un pasaules uztveri. Katras 

šādas izmaiņas padara pilsētu unikālu un 
neatkārtojamu. Atliek vien rast veidu, kā savu 
unikālo identitāti atklāt, kopt un ļaut piedzīvot 
pilsētas viesiem. 
Arī katrai mazpilsētai piemīt īpašs šarms – 
zināms, uzspodrināms, aizmirsts vai no 
jauna atklājams. Tas var būt izteikti redzams 
vai apslēpts vietās, cilvēkos un notikumos. 
Taču to var atklāt un novērtēt, tikai skatoties 
kopīgi ceļotāja un vietējā iedzīvotāja acīm. 
Starp citu, mazpilsētām ir kāda vērā ņemama 
priekšrocība – tās savā “mazumā” ir spējīgas 
ātrāk mainīties, jo izmaiņas skar desmitus, 
simtus, varbūt tūkstošus, bet ne miljons 
iedzīvotāju.

Dizaina domāšana kā atbilde uz jautājumiem
Tūrisms, tāpat kā jebkurš cits pakalpojums, 
ir apzināti jāizstrādā un jāattīsta, mērķtiecīgi 
piedāvājot to konkrētai auditorijai. Lai 
saprastu auditoriju, ir jāapzina tās vēlmes 
un vajadzības. Tas ietver pamatīgu izpēti, 
vispirms analizējot pašu pilsētu un tās 
piedāvājumu. Ko pilsēta nozīmē vietējiem 
iedzīvotājiem? Kas tajā ir īpašs, un vai tas 
piemīt tikai šai pilsētai? Kas no tā visa var būt 
interesants tūristiem un caurbraucējiem? Un 
kas ir šīs pilsētas viesi?

Tad seko nākamais posms – iespējamā tūrisma 
pakalpojuma modelēšana. Šajā procesā 
galvenais ir potenciālais pilsētas viesis, un no 
viņa skatpunkta arī būtu jāizstrādā tūrisma 
piedāvājums. Kā viesi par mums uzzina? Kā pie 
mums nokļūst? Kā pārvietojas? Ko redz? Ko 
dzird? Ko dara? Ko satiek? Ko piedzīvo? Kur 
vēršas pēc palīdzības? Kur ēd? Ko pērk? Kur 
atpūšas? Kā dalās ar piedzīvoto? Būtībā tas 
nozīmē modelēt viesa ideālo ceļojumu, vai tas 
būtu pāris stundu vai vairāku dienu garumā.

Dizaina domāšana daudzējādā ziņā ir 
spēja “iekāpt cita kurpēs” un atbildēt uz 
jautājumiem no viņa perspektīvas, radot 
produktus, pakalpojumus un procesus, 
kas sniedz atmiņā paliekošu pieredzi. 
Izvēlēties īsto mazpilsētas vērtību vai tūrisma 
piedāvājumu ir tikai puse no darba. Otra puse 
ir spēja  aizrautīgi stāstīt par sevi pareizajai 
auditorijai, piesaistot uzmanību, radot interesi 
un vēlmi apciemot pilsētu. Tā savukārt ir 
komunikācijas dizaina joma, kas mūsdienu 
digitālajā laikmetā piedāvā plašas iespējas 
saziņai un mijiedarbei. Tāpat ir vērts paturēt 
prātā, ka pilsēta ir atvērta  tūristiem visu 
diennakti un viņi tajā atrodas arī pēc muzeju, 
veikalu un apskates vietu darba laika beigām. 
Ko viņi tad redz un piedzīvo, ir vēl viens 
būtisks aspekts, kas veido pilsētas tūrisma 
piedāvājumu. Veiksme būs to pusē, kuri paliks 
“ceļotāja kurpēs”, tādējādi iekļūstot “ceļotāja 
galvā”.

(Radošās darbības nedēļu “radi!2019” iniciē Latvijas Republikas Kultūras ministrija, rīko 
nodibinājums “Creativity Lab” sadarbībā ar LIAA un Latvijas Dizaina centru. 

Pieejams: https://www.radilatvija.lv/arhivs/2019/ )

 Kas ir autortiesības?  Kas ir radošs darbs?  Kādi ir autortiesību veidi?
 Kā es varu legāli izmantot citu autoru darbus?
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6.
  

Izmantojot radošumu, veido kultūras tūrisma maršrutu pa savu pilsētu/ciemu/pagastu, 
tajā ietverot vismaz trīs autortiesību objektus un īpašniekus! 
Izveido gida stāstījumu! To kopā ar kultūras notikumu, pasākumu, objektu, personību 
raksturojumu prezentē klasē! Prezentācijas izveidē ievēro Autortiesību likumā noteiktās 
normas! Klasē izveidojiet izstādi!

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