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Ievads šajā mācību materiālā 

Mūsu mācību materiālos jūs sastapsieties ar dažādām ikonām: 

 , 

 Autori 

Saites uz tīmekļa lapām vai papildu literatūru 

 Jautājumi, kas iedvesmo domāt uzņēmīgi 

 Iespējamie uzdevumi un noderīgas definīcijas 

 QR kodi citiem noderīgiem mācību materiāliem  

Videoklipi  
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          Definīcija: 

Saskaņā ar Projektu va-

dības institūta (Project 

Management Institute) 

skaidrojumu projekts ir 

"īslaicīgs pasākums, kas 

uzsākts, lai radītu unikālu 

produktu, pakalpojumu vai 

rezultātu.” 

 

 

 

 

 

Vadība un projektu vadība  

Vadība digitālajā laikmetā 

Kas ir projektu vadība? 

Projektu vadība ir viens no pamatelemen-

tiem procesā, kura mērķis ir īstenot un 

attīstīt kādu darbību vai sasniegt kādu 

mērķi.   

Projektu vadība prasa izmantot dažāda veida resursus un 

prasmes, lai sasniegtu iepriekš noteiktos mērķus darba plāna 

ietvaros.  Ir nepieciešamas īpašas prasmes, un tās var atbalstīt 

ar projektu vadībai noderīgiem rīkiem, metodoloģiju un 

paņēmieniem.  

Pēc IT parādīšanās ir radušās dažādas digitālās tehnoloģijas 

(piemēram, satura pārvaldības sistēmas, platformas, pēt-

niecības un analīzes rīki), kas atbalsta projektu vadību.  Turklāt 

projektu izstrāde un pārvaldība bieži vien notiek pilnībā digitālā 

veidā, kas ļauj sasniegt augstas kvalitātes rezultātus.  

Projektu vadībai ir būtiska nozīme projekta veiksmīgā vai 

neveiksmīgā īstenošanā. Lielākā daļa mūsu novēroto pro-

jektu pārvaldības neveiksmju ir saistītas ar prasību pārvaldību, 

darbības jomas paplašināšanos, izmaiņu pieprasījumu ap-

strādi, pieņemšanas neveiksmēm vai ilgstošu uzturēšanu - vi-

sas šīs darbības ietilpst projektu pārvaldības jomā. Tāpēc ir ļoti 

svarīgi izprast projektu pārvaldības kritiskos aspektus un ar to 

saistītās problēmas, kā arī apzināties labākās projektu pār-

valdības metodes. 

 

Kas ir projekts? 

Projekts ietver virkni darbību noteiktā laika posmā.  Pro-

jektiem ir definējami mērķi un rezultāti, kas parasti atšķiras no 

organizācijas ikdienas darbībām. Turklāt projektos tiek izman-

toti resursi (fiziskie, intelektuālie, tehnoloģiskie un ekono-

miskie), kas tiek piešķirti un sagatavoti projekta mērķu sas-

niegšanai.  

Projektu vadība nevar pastāvēt bez projekta 

pamatīpašībām.  
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Pirmkārt, ir svarīgi noskaidrot projekta mērķi. Otrkārt, ir liet-

derīgi noteikt metodoloģiju: projekta vadības modeļa 

ievērošana var palīdzēt mums efektīvi sasniegt mērķus. 

Protams, darbs pie projekta nozīmē, ka ir nepieciešams iz-

veidot komandu, noteikt iesaistāmos cilvēkus vai partnerus, 

sadalīt pienākumus, kas jāuzņemas katrai iesaistītajai pusei, un 

uzdevumus, kas jāveic.  

Turklāt ir būtiski noteikt projekta īstenošanas laiku: kad tas 

sāksies, kad beigsies, paredzamo ilgumu. Laika noteikšana ļauj 

arī definēt projekta raksturu. Pastāv pagaidu projekti, kuriem 

ir noteikti sākuma un beigu datumi un kuru resursi tiek iz-

kliedēti projekta beigās. No otras puses, ir ilgtermiņa projekti, 

kas ietilpst lielākos projektos vai kas paredz turpinājumu pēc 

dažu posmu pabeigšanas. 

Visbeidzot, budžeta noteikšana ir būtiska projekta īstenošanai, 

nosakot darbības izmaksas un aplēšot pieejamos resursus. 

Kad šie raksturlielumi ir definēti, var noteikt divas dažādas pro-

jektu grupas: 

1. Vienkārši projekti (piemēram, tīmekļa vietnes izveide, 

darbs ar nelieliem datu apjomiem, konferences orga-

nizēšana); 

2. Sarežģīti projekti (piemēram, darbs pie projektiem ar 

vairākiem partneriem, darbs ar lieliem datu apjomiem, 

starptautiskas infrastruktūras izveide). 

Iesaistīto cilvēku skaits mainās atkarībā no projektu sa-

režģītības pakāpes. Vienkāršos projektos ir jāiesaista tikai daži 

cilvēki, bet sarežģītos projektos var iesaistīties dažādas orga-

nizācijas no dažādām valstīm (piemēram, SPINTeams!) vai 

pat dažādas valsts iestādes. 

Šo iemeslu dēļ pēdējās desmitgadēs ir izveidojies projekta 

vadītāja amats. Viņa uzdevums ir vadīt projekta procesu un 

sniegt padomus klientiem, nevis veikt projekta darbu. Projekta 

vadītājs ir atbildīgs par komandas virzību uz galīgo mērķi, 

nodrošinot atbilstību projekta izmaksām, termiņiem un kva-

litātei. 
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Projektu vadītāja uzdevumi, PRINCE2 Model. 

 

Projektu vadītājam ir jābūt šādām prasmēm: 

1. Izcila spēja kontrolēt procesus. 

2. Prasmēm problēmu risināšanā. 

3. Vadīšanas un komandas darba prasmes. 

4. Izcilas komunikācijas prasmes. 

 

Kāpēc projektu vadība ir svarīga? 

Projektu vadība ir svarīga, jo tā ļauj izstrādāt plānu, kas 

jāievēro, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Projekta vadības 

modeļa ievērošana ļauj noteikt visus uzdevumus, atkarības, at-

tiecības starp uzdevumiem, dažādu jomu atbildību un izveidot 

darba plānu. Detalizēts plāns darbojas kā ceļvedis, kas palīdz 

projekta vadītājam projekta izstrādē, īstenošanā un izpildē.  

Daudzi no šiem projektu vadības modeļiem tagad pār-

vietojas digitālajā ekosistēmā.  

Pēdējās desmitgadēs, pateicoties arvien ātrāku platjoslas 

savienojumu pieejamībai un tehnoloģiju, kurām nepieciešama 

piekļuve internetam, izplatībai, ir būtiski mainījies mūsu dzīves 

un darba veids. Vienlaikus arī uzņēmējdarbības veikšana ir 
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kļuvusi sarežģītāka, un daudzi procesi ir pārnesti un izveidoti 

digitālajā vidē.  

Digitālā transformācija ietekmē visas ražošanas jomas un visus 

uzņēmumus, neatkarīgi no to lieluma. Visiem uzņēmumiem ir 

nācies saskarties ar pēdējo gadu inovācijām: sociālo tīklu un 

viedtālruņu parādīšanos, iespēju veikt darījumus un veidot at-

tiecības, izmantojot tīmekli, procesu sadarbspēju un datu uz-

glabāšanu mākonī. Saskaroties ar šīm inovācijām, digitālā vide 

pārveido projektu vadības modeļus un ražošanas procesus, at-

vieglojot un paātrinot izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tajā pašā 

laikā uzņēmējdarbībā arvien vairāk tiek meklēti profesionāļi, 

kuriem ir prasmes projektu vadībā un digitālo projektu vadībā. 

Projektu vadība aptver vairākus posmus procesa laikā: uz-

sākšanu, plānošanu, izpildi, uzraudzību un kontroli, 

slēgšanu. 

"Uzsākšana" notiek jebkura projekta sākumā un attiecas uz 

projekta vadītāja iecelšanu, projekta un vadlīniju oficiālu ap-

stiprināšanu, darba plāna izstrādi.  Digitālajā kontekstā ir būti-

ski sekot līdzi šim sākotnējam posmam, jo bieži vien projekta 

sākumā mēs koncentrējamies gandrīz tikai uz finanšu resursu 

piešķiršanu, kamēr ir būtiski uzraudzīt projekta statusu reāl-

laikā un pārliecināties, ka visi iesaistītie cilvēki ir atbildīgi un 

spēj pieņemt pareizos lēmumus. 

"Plānošana" ir izšķiroša jebkura projekta panākumiem. 

Plānošanas procesi ir pakļauti biežām iterācijām, pirms plāns 

tiek pabeigts. Piemēram, ja plānotais pabeigšanas datums ir 

pārāk vēls, var būt nepieciešams mainīt projekta apjomu vai 

palielināt budžetu. Dažiem detalizētas plānošanas procesiem 

ir skaidra atkarība, kas prasa, lai tie tiktu veikti secīgi. 

"Izpilde" parasti ir projekta dzīves cikla garākais posms un pa-

rasti ir visgrūtākais. Tā ir saistīta ar projekta plāna realizāciju, 

noteikto uzdevumu izpildi un pasūtītājam iesniedzamo 
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rezultātu sagatavošanu, vienlaikus pārvaldot dažādus tehnis-

kos un organizatoriskos procesus.  

"Uzraudzība un kontrole" ir projekta progresa mērīšana, lai 

noteiktu novirzes no sākotnējā plāna, kā arī lai veiktu izmaiņas 

vai noteiktu projekta pabeigšanas datumu. 

Visbeidzot, "slēgšana" ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka 

projekta rezultāti ir apmierinoši. Jāatrisina visi neatrisinātie ad-

ministratīvie jautājumi un jāiesniedz visa dokumentācija, kā arī 

jāapkopo un jāizplata informācija, lai oficiāli noformētu projekta 

pabeigšanu. 

Šajos posmos tiek iekļauti arī papildu posmi, piemēram, at-

tiecību pārvaldība ar ieinteresētajām personām, pār-

valdība, saziņa, laika un ekonomisko resursu pārvaldība, 

kvalitātes kontrole, veiktspējas, riska pārvaldība. 

 

Īsa projektu vadības vesture 

Projektu vadība atbilst pamatvajadzībai radīt procesus un sas-

niegt mērķi. No zināma viedokļa raugoties, mēs varētu identi-

ficēt projektu vadības metodoloģiju, sākot no antīkajiem laik-

iem, tikai padomājiet par tādiem kolosāliem projektiem kā pi-

ramīdu būvniecība vai Lielā Ķīnas mūra būvniecība. 

Nav nejaušība, ka modernajā laik-

metā pirmās projektu vadības for-

mas ir parādījušās publiskajā sfērā 

saistībā ar nepieciešamību iz-

strādāt inženiertehniskos pro-

jektus. Viens no projektu vadības 

pionieriem bija Henrijs Gants 

(Henry Gantt), Ganta diagrammas 

(Gantt Chart) autors, kuru joprojām 

izmanto kā vienu no projektu va-

dības instrumentiem. 

Tomēr tikai pēc Otrā pasaules kara 

beigām projektu vadībai "tika uzticēts ievērojams skaits 

sarežģītu un prasīgu uzdevumu, kuros bieži vien bija jāintegrē 

sarežģītas sastāvdaļas, apakšsistēmas, sistēmas, projekti, pro-

grammas un specializācijas".  Daudzas no šīm jaunajām 

metodoloģijām bija vērienīgas, iepriekš nezināmas un ārkārtīgi 

novatoriskas, prasīja uzņēmēju domāšanas veidu un 

Henry Gantt, 1861-1919 
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   Lasiet pilnu 

rakstu par Optimizatora 

kungu un Skeptiķa 

kungu 

Klein, Burton, and William 

Meckling. “Application of 

Operations Research to 

Development Decisions.” 

Operations Research 6, 

no. 3 (1958): 352–63. 

http://www.jstor.org/sta-

ble/167024. 

 

 

 

 

 

 

 

paaugstināja procesu sarežģītības līmeni, kā arī rezultātu 

kvalitāti, ko sagaidīja kompānijas. 

Projektu vadība no inženierzinātņu jomas pārgāja uz militāro. 

Šo projektu vadības procesu transformāciju 1958. gadā ana-

lizēja Burtons Kleins un Viljams Meklings.  Abi amerikāņu 

ekonomisti mēģināja idealizēt divu veidu ražošanas procesu 

vadības modeli.  Kleins un Meklings radīja divus izdomātus 

tēlus - Optimizatora kungu un Skeptiķa kungu, kuri ie-

miesoja pretējas nostājas laika un resursu pārvaldībā projekta 

ietvaros un pārstāvēja tolaik pieņemtās metodoloģijas.  

Optimizatora kungs un Skeptiķa 

kungs 

Abiem varoņiem ir noteikts kapitāls un noteikts laika 

posms, kurā jāizstrādā konkrēts produkts. 

Optimizatora kungs agrīnā posmā pievēršas 

sistemātiskai un salīdzinošai dažādu prototipu un 

metodoloģiju analīzei. Viņš izvērtē katra risinājuma 

izmaksas, salīdzina izmantojamos resursus, izvērtē 

ietekmi uz nākotnes darbības vidi, līdz izvēlas, 

viņaprāt, labāko risinājumu, pie kura strādāt. Šī 

sākotnējā uzmanība ļauj Optimizatora kungam efektīvi 

realizēt galaproduktu, jo tas precīzi sadala resursus, 

izvairoties no laika izšķērdēšanas.    

Turpretī Skeptiķa kungs, gluži pretēji, dod priekšroku 

darbam, aizēnojot nepieciešamību optimizēt laiku un 

atkārtotus resursus. Sākotnējos posmos tas izmanto 

elastīgas stratēģijas, atvēlot laiku, lai iepazītos ar 

dažādu iespējamo modeļu un procesu īpašībām, kas 

ir noderīgi izvirzītā mērķa sasniegšanai. Skeptiķa 

kungs atliek lēmumu pieņemšanu par svarīgākajiem 

soļiem, paturot atvērtu virkni iespēju, kas ļauj viņam 

noteikt vienotu metodoloģiju tikai pēdējos ražošanas 

posmos. 

 

http://www.jstor.org/stable/167024
http://www.jstor.org/stable/167024
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  Kam jūtaties 

vistuvāk?  

Izlasiet teksta lodziņu un 

noskaidrojiet, vai 

piekrītat Optimizatora 

vai Skeptiķa kungam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pēc sešdesmitajos gados reģistrētā tehnoloģiskā progresa 

projektu vadītāja darbība kļuva arvien ierobežotāka. 1965. 

gadā Vīnē tika nodibināta Starptautiskā projektu vadības 

asociācija, bet 1969. gadā Pensilvānijā tika dibināts Projektu 

vadības institūts.  

Protams, datorzinātnes ienākšana pilnībā mainīja projektu va-

dības metodiku, izmantojot pirmos datorus, lai izstrādātu pro-

grammatūru, kas atbalstīja projektu vadību. 

Septiņdesmitajos gados visizplatītākā bija ūdenskrituma 

metodoloģija, kas tika izmantota, izstrādājot programmatūru 

un sistēmas, kuras bija paredzētas projekta vadībai.  

Tā ir salikta sistēma, kas sastāv no piecām fāzēm, no kurām 

katra atbilst atšķirīgai un pašpietiekamai funkcijai: Prasības, 

projektēšana, īstenošana, verifikācija, uzturēšana. 

Lai gan šī metodoloģija ļāva rūpīgi izvērtēt dažādus projekta 

mērķus un identificēt kļūdas, tajā bija daudz trūkumu, tostarp 

milzīga dokumentācija (līgumi, projekti, instrukcijas utt.), kas 

pavadīja projekta sākotnējos posmus. Šī metode prasa zināmu 

abstrakcijas līmeni, jo klienti var novērtēt produktu tikai darba 

beigās. 

 

Kleins un Meklings secināja, ka potenciālais lietotājs dos 

priekšroku Skeptiķa kunga piedāvātajam produktam, jo 

tas ir ilgstoša analīzes un izstrādes procesa rezultāts. 

Šis divu atšķirīgu projektu vadības rīcības modeļu 

piemērs joprojām ir aktuāls un tiek identificēts kā 

stūrakmens projektu vadības dis-ciplīnas 

pirmsākumiem. Saskaņā ar Google® Scholar datiem 

Kleina un Meklinga darbs ir citēts aptuveni 150 rakstos 

un dokumentos, lai gan kopš tā publicēšanas ir pagājuši 

vairāk nekā sešdesmit gadi. Projektu vadība joprojām 

svārstās starp pieejām, kas saistītas ar laika un resursu 

optimizāciju, un pieejām, kas vairāk iegulda radošumā 

un elastīgu risinājumu meklēšanā. 
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          Lasiet pilnu rakstu, 

ar kuru tika ieviests 

Scrum 

Takeuchi, Hirotaka, and 

Ikujiro, Nonaka. "The New 

New Product Develop-

ment Game." Harvard 

Business Review 64, no. 1 

(January–February 1986). 

https://hbr.org/1986/01/th

e-new-new-product-devel-

opment-game  

 

 

 

 

 

Ūdenskrituma metodoloģija nozīmēja, ka projektu dzīves cikls 

arvien vairāk pagarinājās, kļūstot neefektīvs, saskaroties ar 

konkurentiem, kas spēj strādāt elastīgāk un inovatīvāk.  

Saskaroties ar protestiem pret pārāk ilgo datorprojektu laiku, 

1975. gadā Simpact Systems Limited radīja metodi PROMPT, 

kuras mērķis bija regulēt datorprojektu darba plūsmu.  

Tajā pašā laikā sāka nostiprināties Lean metodoloģija, ko 

kopš 50. gadiem pārņēma Toyota un kas tika izstrādāta kā 

funkcionāla, lai pilnībā samazinātu atkritumus, palielinātu 

konkurētspēju un ieviestu nepārtrauktus uzlabojumus. No 

piecdesmitajiem līdz deviņdesmitajiem gadiem Toyota 

piedzīvoja eksponenciālu izaugsmi visā pasaulē, pārspējot 

konkurentus autobūves nozarē. 

1986. gadā Hirotaka Takeuchi un Ikujiro Nonaka Harvard 

Business Review publicēja rakstu, kas bruģēja ceļu alter-

natīvām metodoloģijām projektu vadībā. Ar šo rakstu tika iev-

iesta Scrum metode, kas radās, mēģinot saprast, kā darba pro-

cesi tika formulēti tajos uzņēmumos, kuri bija guvuši lielus 

panākumus tehnoloģisko inovāciju jomā, apsteidzot savus 

konkurentus. Scrum metodes pamatā bija tas, ko Takeuči un 

Nonaka bija definējuši kā "regbija pieeju": tā vietā, lai sekotu 

tradicionālajam kaskādes modelim, kad komanda pēc sava 

darba pabeigšanas nodod to nākamajai komandai, Scrum 

Ūdenskrituma metodoloģijas modelis. 

https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game
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Vai jūs zināt, kā digitālā 

transformācija palīdz uz-

ņēmējdarbībai? 

Noskatieties šo videoklipu 

un noskaidrojiet: 

https://www.youtube.com/

watch?v=508CR1fd8ws  

 

 

 

 

 

 

 

metodē visa komanda "cenšas veikt visu distanci kā vienība, 

nododot bumbu turp un atpakaļ". 

Scrum izplatība, kas saistīta ar progresīvu tehnoloģisko un IT 

attīstību, veicināja darba procesu pārvaldībai noderīgu metod-

oloģiju un prakses izplatību.  

Apvienotās Karalistes valdības Centrālā datoru un telekomu-

nikāciju aģentūra 1989. gadā izstrādāja PRINCE metodi, kuru 

kā standartu pieņēma vairākas valsts pārvaldes iestādes un 

vēlāk pārskatīja. PRINCE metodes mērķis bija noteikt precīzas 

un iepriekš noteiktas vadlīnijas valdības projektu īstenošanai. 

2001. gadā izstrādātāji un projektu vadības zinātnieki nolēma 

apkopot labo praksi un alternatīvas metodoloģijas tradicionāla-

jai Ūdenskrituma metodoloģijai. Kents Beks, Mārtins Faulers, 

Rons Džefrijs, Kens Švābers, Džefs Saterlends un citi radīja 

Agile manifestu, kurā apkopoti sadarbības, elastības un 

pašorganizācijas principi, kas būtu jāievēro projektu izstrādē, 

pārvarot tradicionālo modeļu neelastību. 

  

Pārskats par vadības attīstību digitālās trans-

formācijas laikā 

Saskaņā ar International Data Group 2018. gada pētījuma 

State of Digital Business Transformation datiem 89 % uz-

ņēmumu ir pieņēmuši uz digitālajām tehnoloģijām 

balstītas pārvaldības stratēģijas.  

Kādas tehnoloģijas raksturo uzņēmumu digitālo trans-

formāciju? Lielo datu analīze, mobilo platformu izmantošana, 

API un iestrādājama satura izmantošana, mākoņdatu gla-

bāšanas un koplietošanas sistēmu izmantošana. Digitālā trans-

formācija prasa ātru un elastīgu uzņēmumu reakciju, ņemot 

vērā pastāvīgās tirgus pārmaiņas. 

Ilgu laiku digitālā transformācija uzņēmumos bija saistīta tikai 

ar organizācijas iekšējo procesu pārnešanu uz digitālo vidi.  

Dators pārāk ilgi tika uzskatīts par derīgu rīku, kas atvieglo 

darbu birojā. Protams, šāda pieeja ir nodrošinājusi procesu 

efektivitātes un izpildes ātruma pieaugumu, jo īpaši tādās 

https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
https://www.youtube.com/watch?v=508CR1fd8ws
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jomās kā iekšējā saziņa, datu un informācijas uzglabāšana, ad-

ministrācijas pārvaldība. 

Tomēr digitālās tehnoloģijas nekad nav pārtraukušas 

attīstīties. 

Mūsdienās ir iespējams pāriet no saziņas, kas balstīta tikai uz 

e-pasta vēstuļu apmaiņu, uz programmatūras un rīku iz-

mantošanu, lai sekotu līdzi tūlītējai saziņai organizācijas iet-

varos un starp projekta partneriem. Tajā pašā laikā arī doku-

mentu rediģēšana ir kļuvusi par sadarbību, kas pārsniedz laika 

un telpas barjeras.  

Izmantojot tādus rīkus kā Google Docs, Office Online un citus, 

jūs varat rediģēt dokumentus no jebkuras vietas pasaulē 

reālajā laikā. Tādējādi uzņēmumu iekšējie procesi virzās ne 

tikai uz digitalizāciju, bet arī uz "mākoņošanu". 

Digitālā transformācija ir mainījusi arī uzņēmumu un patērētāju 

attiecības. Mūsdienās pārdošanas kanāli cenšas pārtvert 

tiešsaistes lietotāju vēlmes un vajadzības, pastāvīgi veicot pro-

filēšanu un datu analīzi.  

Šodien mēs varam iegādāties gatavu produktu, neizejot no 

mājām un nekad nekontaktējoties ar uzņēmumu, kas to ir 

ražojis. Šādā veidā gandrīz šķiet, ka ražošanas procesu digital-

izācija atbilst tikai virknei klikšķu.  

Patiesībā aiz katra produkta (digitālā un ne digitālā) slēpjas 

procesi, kurus ir svarīgi izprast, lai apzinātos, cik ļoti digitālā 

transformācija pārveido pasauli, kurā mēs dzīvojam.  
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          Par kultūras un ra-

došajām industrijām 

lasīt šo rakstu: 

https://ied.eu/project-up-

dates/culture-creativity-

connected/ 
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          Par Horkheimera 

un Adorno skolas 

kultūras nozaru teoriju 

lasiet 

T. Adorno-M. Horkheimer 

(1944) The Culture Indus-

try: Enlightenment as a 

Mass Deception. 
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Ievads kultūras un radošajās in-

dustrijās (CCIs) 
  

Kultūras un radošās nozares ir svarīgas, lai nodrošinātu 

nepārtrauktu sabiedrības attīstību, un tās ir radošās 

ekonomikas pamatā. Tās ir ļoti svarīgas, jo veicina kopīgu 

Eiropas identitātes, kultūras un vērtību apziņu.  

Jo īpaši tās paātrina ilgtspējīgu cilvēkresursu attīstību, stimulē 

inovāciju, veicinot iekļaujošu ilgtspējīgu izaugsmi, pārveido 

ekonomiku, radot sociālekonomisko progresu, rada jaunas 

darbavietas un iespējas, veicina sociālo iekļaušanu, radot 

ietekmi teritorijā un kopienās.  

Kultūras un radošās nozares ir viena no pasaulē visstraujāk 

augošajām ekonomikas nozarēm, kas rada vērtību mūsu 

sabiedrībā. 

Īsa koncepcijas vēsture 

Kultūras un radošo industriju laikmets apvienoja daudzas 

dažādas pieejas kultūrai, lai steidzami apzinātu jaunu realitāti, 

kas ir "tur ārā" un kas ir nākotne, pārmaiņas, atjaunošana un 

ekonomikas atdzīvināšana. 

Kultūras industrijas jēdziens - 

kultūras darbu radīšana, 

rūpnieciska reproducēšana un 

masu izplatīšana - nav jauns.  

Šo terminu radīja Teodors Adorno 

un Makss Horkheimers. Viņi 

ieviesa terminu "kultūras 

industrija", lai apzīmētu 

rūpnieciski ražotu komerciālu 

izklaidi, piemēram, apraidi, filmas, 

izdevējdarbību, mūzikas ierakstus, pretstatā subsidētai 

"mākslai", piemēram, vizuālajai un skatuves mākslai, 

muzejiem un galerijām.  

 

 

 

Theodor Adorno 1903-1969 

https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
https://ied.eu/project-updates/culture-creativity-connected/
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  Uzziniet vairāk par 

Frankfurtes skolu: 

https://plato.stan-

ford.edu/entries/critical-

theory/ 
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Frankfurtes skolas autori, protams, apzīmējumu "kultūras 

industrija" lietoja nomelnojoši, uzsverot jaunās ideoloģiskās 

funkcijas, ko masu izklaide pildīja kapitālisma 

sociālekonomisko attiecību sistēmās.  

Kopš viņi izstrādāja šo jēdzienu, ir pagājis pusgadsimts, un 

šajā laikā kultūras produktu radīšanas, ražošanas un 

izplatīšanas veidi ir krasi mainījušies. 

Kultūras industrijas ir ne tikai pielāgojušās tehnoloģiju 

attīstībai un plašsaziņas līdzekļu maiņai sabiedrībā, bet arī 

ieviesušas sarežģītus ražošanas procesus un plaša mēroga 

izplatīšanas metodes, lai sasniegtu pasaules tirgus.  

 

Koncepcijas attīstība 80. Gados 

Pretstatā Adorno un Horkheimera teiktajam, 80. gados 

Lielbritānijā terminu "kultūras industrijas" lietoja ar pavisam 

citu politisko nokrāsu: norādot uz demokrātiskām iespējām 

veicināt populārās kultūras produkcijas formas 

progresīvas valsts politikas ietvaros. 

Radošās nozares Apvienotajā Karalistē tika definētas kā 

"nozares, kuru pamatā ir individuālais radošums, prasmes 

un talants un kurām ir potenciāls radīt darbavietas un 

labklājību, radot un izmantojot intelektuālo 

īpašumu”1(Creative Industries Mapping Document, DCMS, 

2001).  

Pirmais radošo nozaru kartēšanas dokuments, kas tika 

publicēts 1998. gada novembrī, bija pirmais mēģinājums 

novērtēt šo nozaru ekonomisko ieguldījumu Apvienotajā 

Karalistē, kā arī noteikt to iespējas un draudus. Kartēšanas 

dokuments arī palīdzēja noteikt rīcības plānu gan valdībai, gan 

nozarēm. 

Tas bija svarīgs pamatdokuments, kas ietekmēja un vadīja 

daudzas turpmākās DCMS darbības saistībā ar politiku un 

programmām. 

2001. gada radošo nozaru kartēšanas dokumentā  ir 

 
1 Creative Industries Mapping Document’, DCMS, 2001 Department for Culture 
Media and Sport, London. 
https://www.gov.uk/government/publications/creative-industries-mapping-
documents-2001. 

Uzziniet vairāk: 

Garnham, 1987; 

Looseley, 2011; Street, 

2011.  

 

https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
https://plato.stanford.edu/entries/critical-theory/
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saglabāts tas pats tvērums, iekļaujot radošajās nozarēs 

reklāmu, arhitektūru, mākslas un senlietu tirgu, amatniecību, 

dizainu, modes dizainu, kino un video, interaktīvo izklaides 

programmatūru, mūziku, skatuves mākslu, izdevējdarbību, 

programmatūru un datorpakalpojumus, televīziju un radio. 

DCSM 2001. gadā ir atzīta arī ciešā ekonomiskā saikne ar 

citām nozarēm, piemēram, tūrismu, viesmīlību, muzejiem un 

galerijām, kultūras mantojumu un sportu. 

 

 

The CCIs in DCSM, 2001. 

 

Attiecībā uz radošo nozaru izaugsmi, šajā ziņojumā aplūkotas 

dažas problēmas, kas ietekmē to izaugsmes potenciālu. Tie 

ietver:  

• stimulēt jauniešu radošumu un inovācijas, lai nodrošinātu, 

ka mums ir ilgtermiņa radošo talantu piedāvājums.  

•nodrošināt, lai pamatizglītības, vidējās un augstākās 

izglītības līmenī būtu iespējams apzināt un attīstīt jaunus 

talantus.  

• nodrošināt, ka cilvēkiem ir gan radošās, gan 

uzņēmējdarbības prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu 

panākumus. 

• nodrošināt plašāku sabiedrības izpratni par intelektuālā 

īpašuma tiesību nozīmi ilglaicīgā radošuma attīstībā. 

• nodrošināt, lai radošajiem uzņēmumiem būtu pieejams 

atbilstošs finansiālais atbalsts un lai finanšu sektors būtu 

informēts par iespējām un priekšrocībām, ko sniedz 

ieguldījumi radošajās nozarēs. 
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• reaģēt uz globālajām iespējām, veicināt radošumu un 

inovācijas visā pasaulē, novērst šķēršļus brīvai 

tirdzniecībai un iebilst pret tādu pasākumu ieviešanu, kas 

kaitētu uzņēmumu konkurētspējai. 

• izmantot e-komercijas un interneta sniegtās iespējas. 

• nodrošināt, lai regulatīvais slogs nesamērīgi neuzliktu ra-

došo uzņēmumu slogu. 

• atzīt subsidēto un komerciālo radošo nozaru savstarpējo 

saistību un sinerģiju, radošo nozaru un plašāku kultūras 

nozaru savstarpējo saistību un sinerģiju, kā arī veicināt 

Apvienotās Karalistes daudzveidīgo un dinamisko 

kultūras dzīvi. 

• turpināt uzlabot stabilu un savlaicīgu datu vākšanu par ra-

došajām nozarēm, pamatojoties uz vienotu izpratni par to 

aptvērumu. 

 

Koncepcijas un pieejas 

 

 

Dažādas klasifikācijas sistēmas CCIs (UNESCO 2013:22). 
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Pēdējos gados ir ieviesti arī tādi jēdzieni kā satura nozares un 

autortiesību nozares, tostarp nedaudz atšķirīgas definīcijas un 

disciplīnas. 

Papildus iepriekš aplūkotajam DCMS modelim pastāv vēl citas 

dažādas KRN klasifikācijas: 

 

• Simbolisko tekstu modelis (Hesmondhalgh, 2002) 

attiecas uz nozarēm, kas saistītas ar simbolisko tekstu 

rūpniecisko ražošanu un izplatīšanu. Simboliskās 

nozīmes ražošana dažādos veidos ļauj šai pieejai 

norādīt uz atšķirībām KRN . Šis modelis ir pirmais, kas 

skaidri atzīst reklāmu un sabiedriskās attiecības par 

galvenajām kultūras nozarēm, pamatojoties uz to 

faktisko produkciju, kā arī to ieguldījumu citās kultūras 

nozarēs. 

 

• Koncentrisko apļu modelis (Throsby, 2001) ir balstīts 

uz radošo ideju izcelsmi un izplatību skaņu, tekstu un 

attēlu jomā no galvenajām radošajām mākslām. Šis 

modelis koncentrējas uz kultūras transmisijas dinamiku 

kultūras ražošanas sistēmā. Tādējādi kultūras un 

radošās industrijas darbības neattiecas tikai uz stingri 

noteiktām un ierobežotām nozarēm, bet paplašina 

savas nozares, aptverot dažādas papildu, papildinošas 

un integrējošas darbības visā ekonomikā.2; 

 

• WIPO autortiesību modelis (WIPO, 2003) ir balstīts uz 

nozarēm, kas tieši vai netieši iesaistītas ar autortiesībām 

aizsargātu darbu radīšanā, ražošanā, ražošanā, apraidē 

un izplatīšanā. Šā modeļa pamatā ir produkcijas un 

nozares autortiesību aizsardzības pakāpe. WIPO pieejā 

uzsvērta autortiesību nozīme ekoloģiskās veiktspējas 

novērtēšanā. Intelektuālais īpašums ir pieejama un 

uzticama metode, lai novērtētu konkrētas radošās un 

kultūras ekonomikas stāvokli. 

 

 

 

 
2 Throsby, D. (2001) Economics and Culture, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press. 
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• UNESCO Statistikas institūta modelis (UNESCO, 

2005) ir balstīts uz kultūras preču un pakalpojumu 

ienākšanu starptautiskajā tirdzniecībā. Ierosinātā 

definīcija ir plaša. Saskaņā ar UNESCO kultūras 

nozares (dažkārt dēvētas arī par "radošajām nozarēm") 

apvieno tādu preču un pakalpojumu radīšanu, ražošanu 

un izplatīšanu, kas pēc būtības ir kultūras preces un 

pakalpojumi un ko parasti aizsargā intelektuālā īpašuma 

tiesības. Saskaņā ar UNESCO Kultūras statistikas 

ietvarstruktūru kultūras un radošās industrijas definīciju 

ir organizētas darbības nozares, kuru galvenais mērķis 

ir kultūras, mākslas vai kultūras mantojuma izcelsmes 

preču, pakalpojumu un satura preču ražošana vai 

reproducēšana, popularizēšana, izplatīšana vai 

komercializēšana. 

 

• Amerikāņu modelis "Americans for the Arts" 

(Americans for the Arts, 2005) ir balstīts uz 

uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslas ražošanu vai 

izplatīšanu ("uz mākslu orientēti uzņēmumi"). Tas 

galvenokārt tiek izmantots kā lobēšanas instruments 

mākslas nozarē un ir ļoti skaidri saistīts ar mākslas 

politiku, taču tajā nav saiknes ar IT un citām radošajām 

nozarēm3. 

 

UNCTAD radošo nozaru klasifikācija 

Nozīmīgs pavērsiens "radošo nozaru" koncepcijas ieviešanā 

bija UNCTAD XI ministru konference 2004. gadā. 

UNCTAD klasifikācija sniedz ērtu iedalījumu četrās plašās 

grupās, kas ir noderīgas paraugu ņemšanas vajadzībām:  

• Kultūras mantojums (tostarp kultūras objekti un 

tradicionālās kultūras izpausmes) 

• Māksla (tostarp skatuves un vizuālā māksla) 

• Plašsaziņas līdzekļi (tostarp izdevējdarbība un 

audiovizuālā māksla) 

• Funkcionālie darbi (tostarp jaunie mediji, dizains un 

radošie pakalpojumi) 

 
3 Americans for the Arts, 2005. Creative industries 2005: The congressional 

report. Available from: https://www.americansforth earts.org/sites/de-

fault/files/pdf/about_us/2005AmericansForTheArtsAnnual Report.pdf  
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UNCTAD radošo nozaru klasifikācija (UNDP/UNCTAD 2008). 

Trīs galvenie šī modeļa pīlāri: 

• Kultūras un radošās industrijas kalpo kultūras 

izpausmju daudzveidības veicināšanai globālajā 

kultūras izpausmju apritē.  

• Kultūras un radošās industrijas ir ekonomikas 

izaugsmes virzītājspēks, jo nodrošina darba iespējas un 

eksporta dažādošanu. 

• Kultūras un radošās industrijas ir to attīstības virzienu 

pamatā, kas nav saistīti ar ekonomiku, koncentrējoties 

uz sociālajiem un humānajiem aspektiem pirms 

ekonomiskajiem aspektiem 4. 

 

Kopīgās iezīmes 

Lai gan atrast un izpētīt kopīgu definīciju ir ļoti grūti, tomēr šīs 

pieejas ir viens no iemesliem, kāpēc radošās industrijas ir tik 

interesantas un specifiskas, ka tās "atsakās gulēt un tikt 

mērītas tāpat kā citas ekonomikas nozares. Tāpēc ekonomisti 

un statistiķi, visticamāk, nekad nebeigs diskutēt par to, kā tās 

definēt un kā novērtēt to vērtību" (Newbegin, 2010).  

 

 

 

 
4 Read more: https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-

D2.1.pdf. https://unctad.org/system/files/official-docu-

ment/ditc20082cer_en.pdf. 

 

https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://disce.eu/wp-content/uploads/2019/12/DISCE-Report-D2.1.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf
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Neskatoties uz to, visām šīm koncepcijām un pieejām kopīga 

ir radošuma tēma. Cilvēka radošums ir kultūras un radošo 

nozaru preču un pakalpojumu avots.  

Tām ir arī kopīgas kultūras, tirdzniecības un intelektuālā 

īpašuma tiesību, jo īpaši autortiesību, saiknes. Valstu līmenī 

pieņemto definīciju atšķirības lielā mērā ir atkarīgas no vietējās 

politikas novērtējumos un attīstības iniciatīvās definētajām 

vajadzībām un no darbības jomas. 

 

Radošā ekosistēma 

Kultūras un radošās nozares darbojas ekosistēmās.  

Šīs ekosistēmu pieejas pamatā ir ideja, ka kultūras un radošās 

nozares darbojas savstarpēji saistītas ar citām nozarēm, kas 

atrodas blakus tām pašām nozarēm, vai ar pilnīgi atšķirīgām 

nozarēm, kā arī starpnozaru līmenī.  

Radošā ekosistēma ir vieta, kur savstarpēji saistīti radošie 

resursi (cilvēkresursi) apvienojas ar telpām, darba telpām un 

platformām - gan fiziskām, gan digitālām. Cilvēkresursi ir 

politikas veidotāji, radītāji, profesionāļi, uzņēmēji, starpnieki. 

Savstarpējā atkarība ir līme, kas savieno veiksmīgas 

ekosistēmas. 

Uz to norādīts AKM ziņojumā "Valsts politikas loma kultūras un 

radošo nozaru uzņēmējdarbības un inovāciju potenciāla 

attīstīšanā"5. 

 

 
5 Read more: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-

tion/5d33c8a7-2e56-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en. 
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Kāpēc šī nozare ir svarīga Eiropas 

ekonomikai?  

Kultūras un radošās nozares ir svarīgas inovācijai, 

darbvietu radīšanai, kohēzijai un sabiedrības labklājībai 

 

Kultūras un radošās ekosistēmas ir inovācijas augsne, jo īpaši 

aizvien plašāk atzītajā inovācijas jēdzienā, kas sniedzas tālāk 

par tīru tehnoloģiju inovāciju no STEM (zinātne, tehnoloģijas, 

inženierzinātnes un matemātika) līdz STEAM (zinātne, 

tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un 

ietver sociālos un sabiedriskos inovācijas aspektus.  

Šī pieeja atspoguļojas jaunās programmās, piemēram, 

"Horizon Europe" un Zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK) 

kultūras un radošajām nozarēm, kurās kultūras un radošajām 

nozarēm ir būtiska nozīme. 

Kultūras un radošo nozaru inovatīvais potenciāls ir būtisks 

Eiropas ekonomikas un sabiedrības turpmākai attīstībai, jo tas:  

• Veido labklājību un kohēziju.  

• Veido publisko telpu, ko izmanto miljoniem Eiropas ie-

dzīvotāju.  

• Modernizē rūpniecības un uzņēmējdarbības nozares ar 

jauniem radošiem ieguldījumiem un metodēm. 

• Nodrošina jēgu un piederības sajūtu.  

• Modernizē pilsētu un lauku teritorijas.  

• Izstrādā mūsu produktus un pakalpojumus.  

• Izstrādā un digitalizē saturu.  

• Bagātina mūsu vizuālo pieredzi. 

• Sniedz saturu diskusijām. 

 

Radošā ekonomika - vadošā nozare 

Neatkarīgi no tā, kā radošās nozares tiek definētas un klas-

ificētas, nav domstarpību par to, ka tās ir radošās ekonomikas, 

ko plašākā nozīmē var dēvēt par "radošo ekonomiku”. 

     Uzziniet vairāk par 

ES programmām: 

https://ec.europa.eu/info/

research-and-

innovation/funding/fundin

g-opportunities/funding-

programmes-and-open-

calls/horizon-europe_en 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
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Termins "radošā ekonomika" parādījās 2001. gadā Džona Hov-

kinsa (John Howkins) grāmatā par radošuma un ekonomikas 

attiecībām. Hovkins uzskata, ka "radošums nav nekas jauns, 

tāpat kā ekonomika, bet jauns ir to savstarpējo attiecību 

raksturs un būtība, kā arī to, kā tās savienojas, lai radītu 

neparastu vērtību un bagātību”. 

Radošajā ekonomikā uzsvars tiek likts uz radošumu un tas tiek 

atspoguļots kā inovāciju, tehnoloģisko pārmaiņu dzinējspēks 

un salīdzinošā priekšrocība uzņēmējdarbības attīstībā.  

Daudzās attīstītajās valstīs radošā ekonomika ir atzīta par vienu 

no vadošajām nozarēm, kas veicina ekonomikas izaugsmi, 

nodarbinātību un tirdzniecību. Kultūras un radošās nozares 

ieņem nozīmīgu vietu mūsdienu Eiropas ekonomikā, veicinot 

inovācijas, ieguldījumus, digitālo modernizāciju un kultūras 

tūrismu. 

Radošās ekonomikas apgrozījums Eiropā 2003. gadā 

sasniedza 654 miljardus eiro, pieaugot par 12 procentiem 

straujāk nekā ekonomika kopumā un nodarbinot aptuveni 4,7 

miljonus cilvēku.6.  

 

 

Contribution of European CCIs sector to the European National economies (Crea-

tive Economy Report 2008). 

 
6 Creative Economy Report 2008; The Economy of Culture in Europe, study 

prepared for the European Commission by Kea, European Affairs, Brussels, 

2006. 

 

     Uzziniet vairāk 

par Creative Economy: 

Howkins (2001), The 

Creative Economy: How 

People Make Money 

from Ideas 
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Apvienotajā Karalistē 2004. gadā radošās nozares veidoja 8 % 

no iekšzemes kopprodukta (IKP) un radīja gandrīz 2 miljonus 

darba vietu. Vēl viens ievērības cienīgs piemērs ir Dānija, kur 

radošā ekonomika veidoja 5,3 % no IKP, nodrošinot 12 % no 

kopējā darba vietu skaita un 16 % no kopējā eksporta. 

 

Kultūras un radošās industrijas patiešām rada aptuveni 509 

miljardus eiro gadā, kas veido 5,3 % no ES kopējā IKP, un tajās 

ir nodarbināti 12 miljoni pilna laika darba vietu, kas ir 7,5 % no 

ES nodarbinātības un trešā lielākā darba devēju nozare ES (Ei-

ropas Komisija, 2018 ).  

Tās ir trešais lielākais darba devējs ES pēc būvniecības un 

pārtikas un dzērienu ražošanas nozarēm.  

Kultūras nozarē radīto uzņēmumu skaits ES-27 dalībvalstīs no 

2012. līdz 2017. gadam ir pieaudzis vidēji par 1,5 % gadā.  

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) (uzņēmumi ar mazāk 

nekā 250 nodarbinātajiem) ES-27 valstīs pārsvarā darbojas 

kultūras nozarē, savukārt lielie uzņēmumi (ar 250 vai vairāk no-

darbinātajiem) pārsvarā darbojas programmu veidošanas un 

apraides jomā. 

2017. gadā MVU nodarbināja lielāko daļu ES-27 darbaspēka 

dažādās kultūras jomās, tostarp: 97,1 % no kopējā nodarbināto 

skaita – fotogrāfijas nozarē, 91,5 % - dizaina nozarē , 85,9 % - 

poligrāfijā un ierakstu reproducēšanā un 84,6 % - kinofilmu, 

video un televīzijas programmu ražošanā, skaņu ierakstu un 

mūzikas ierakstu izdošanā.  

2018. gadā 27 ES dalībvalstīs bija 7,4 miljoni cilvēku, kas no-

darbojās ar kādu kultūras darbību vai strādāja kultūras jomā, 

un tas ir par 8 % vairāk nekā 2014. gadā. Šis skaits atbilda 3,7 

% no kopējā ES-27 ekonomikā nodarbināto personu skaita. 

 

 

 

 

 Uzziniet vairāk par 

Kultūras un radošo 

nozaru nozīmi Eiropas 

ekonomikā: 

Cultural and creative 

sectors | Culture and 

Creativity (europa.eu) 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/cultural-and-creative-sectors
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/cultural-and-creative-sectors
https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/cultural-and-creative-sectors
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Nodarbinātība kultūras jomā veido vidēji 3,7 % no kopējās nodarbinātības ES-27. 

(JRC based on 2018 Eurostat data). 

Radošo ekosistēmu unikalitāte ir tā, ka organizācijas bieži vien 

ir mazi uzņēmumi (ar 10-49 nodarbinātajiem) vai pat 

mikrouzņēmumi (ar mazāk nekā 10 nodarbinātajiem). 

Rūpīgāka izpēte liecina, ka, piemēram, lielākā daļa ES 27 

dalībvalstu darbaspēka fotogrāfijas nozarē (86,5 %) un dizaina 

nozarē (78,3 %) bija nodarbināta mikrouzņēmumos. Turklāt 

radošo ekosistēmu veido arī daudzi ārštata darbinieki, kā arī 

pagaidu darbinieki. 

Pašnodarbinātības relatīvais īpatsvars kultūras jomā ir vairāk 

nekā divas reizes lielāks nekā pārējā tautsaimniecībā. Vēl viena 

raksturīga kultūras nodarbinātības iezīme ir augstais nepilna 

laika darba ņēmēju īpatsvars. Tikai trīs ceturtdaļas (75 %) 

kultūras darbinieku ES-27 valstīs 2019. gadā bija nodarbināti 

uz pilnu slodzi, savukārt visā ekonomikā uz pilnu slodzi 

nodarbināto īpatsvars bija 81 %. Tomēr ES darbaspēka 

apsekojumā statistikā nav ņemts vērā lielais "neredzamo" 

darba ņēmēju skaits: pagaidu un nepastāvīgie darba ņēmēji. 

Tādējādi tie arī būtiski veicina ieguldījumus, inovācijas un 

darba vietu radīšanu visā ekonomikā. Pastāv iespējamā blakus 

ietekme, jo īpaši digitālajā nozarē, piemēram, saturs veicina 

platjoslas infrastruktūras attīstību un kultūras tūrismu.  

Kultūra un radošums arī veicina Eiropas eksportu visā pasaulē, 

stiprinot Eiropas un Eiropas dzīvesveida tēlu.  
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Kultūras un 

radošo nozaru 

pievienotā vērtība 

ES IKP ir lielāka 

nekā ekonomiskā 

pievienotā vērtība, 

jo tās veicina 

Eiropas kultūru 

gan ES robežās, 

gan ārpus tām. 

Politiskajā kontekstā kultūras un radošajām nozarēm ir 

potenciāls: 

• Stiprināt Eiropas identitāti, kultūras daudzveidību un 

vērtības.  

• Veicināt kritisko domāšanu. 

• Izveidot tiltu starp mākslu, kultūru, uzņēmējdarbību un 

tehnoloģijām, lai tuvinātu Eiropas iedzīvotājus. 

Kultūras un radošās nozares veido saikni starp mākslu, 

kultūru, uzņēmējdarbību un tehnoloģijām. Tās veicina kriti-

skās domāšanas un problēmu risināšanas prasmju attīstību, 

kā arī riska uzņemšanos, kas ir svarīgākās prasmes nākotnes 

sabiedrībā. Koncentrējoties uz radošumu un agrīnu jauno 

tehnoloģiju ieviešanu, piemēram, muzeji izmanto lietotnes, lai 

uzlabotu piekļuvi kolekcijām, bet teātri - video vai subtitrus, 

tās ir inovāciju katalizatori.  
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Kā mainās pārvaldība kultūras un 

radošajās nozarēs pēc Covid-19: 

iespējas un eksperimenti 
 

COVID-19 pandēmija ir piespiedusi daudzus uzņēmumus, 

tostarp radošo nozaru uzņēmumus, ātri darboties un izstrādāt 

jaunus, elastīgākus darbības veidus. 

Lai uzņēmumi un organizācijas varētu izdzīvot krīzes laikā, 

katras sistēmas galvenajam komponentam jābūt elastīgumam.  

 

Nesenie COVID-19 pandēmijas notikumi ir pierādījuši, ka 

radošās nozares ir 

pieņēmušas jaunus 

uzņēmējdarbības 

modeļus, lai darbotos šīs 

krīzes laikā. Piemēram, 

daži muzeji sāka piedāvāt 

izstādes tiešsaistē, 

savukārt mūziķi sniedza 

koncertus, izmantojot 

tiešsaistes straumēšanas 

iespējas, vai ierakstīja savus priekšnesumus, tādējādi mainot 

klientu pieredzi, pieprasījumu un patēriņu.  

Lielākā daļa mazo uzņēmumu, ārštata darbinieku un 

pašnodarbināto radošo nozaru pārstāvju centās 

pielāgoties jaunajām pārmaiņām un būt fleksibli. 

Pirms COVID-19 kultūras un radošās nozares bija iestrēgušas 

status quo, neraugoties uz signāliem par to, ka tās nav 

ilgtspējīgas (piemēram, neaizsargāta darba vide, sociālo 

pamattiesību trūkums nestandarta darba ņēmējiem, nestabila 

finansējuma struktūra). 

Pašreizējo COVID-19 pandēmiju var uzskatīt par 

bezprecedenta notikumu, kas ir ievērojami izjaucis šo status 

quo. No vienas puses, tā ir saasinājusi neilgtspējīgu praksi, bet, 

no otras puses, tā ir veicinājusi eksperimentus un jaunu praksi 

(gan no pašas nozares darbiniekiem, gan politiķiem). 

 

 

 

        Sīkāku informāciju 

par Covid-19 ietekmi 

lasiet: 

Agostino 2020; Eggers, 

2020; Ines, 2020; Ivanov, 

2020; Unesco 2021.  



Atruna: Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas izdošanai nenozīmē tās satura, kas atspoguļo tikai autoru viedokli, apstiprinājumu, 

un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

 

28 
 

 

Pandēmija radījusi impulsu, lai, domājot par kultūras un radošo 

industriju nākotnes perspektīvām un pāreju uz pārejas posmu 

pa labi x līknes virzienā, neaprobežotos tikai ar atveseļošanās 

pieeju (t. i., atgriešanos pie status quo). 

 

 

 
COVID-19 and the transition pathway for the CCS 

(Report for Cult Committee 2021) 

 

Lai gan šī nozare ir iesaistījusies pārejas procesā, ir ārkārtīgi 

svarīgi, lai kustība turpinātos, par ilgtermiņa kompasu izmanto-

jot ilgtspējību (pretstatā pašreizējai neilgtspējīgajai situācijai). 

Eiropas kultūras un radošā industrija ir ne tikai "jāuzlabo", bet 

arī jāpārbūvē, paturot kā fokusu ilgstspējību, panākot izmaiņas 

sistēmā.  

 

Status quo pieejas un ilgtspējīgas pārejas pieejas salīdzinājums (Report for Cult 

Committee 2021). 

 

Ilgtspējas pārejas pieejā attiecībā uz šīm nozarēm par būti-

skiem tiek uzskatīti visi 17 ilgtspējīgas attīstības mērķi.  
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Digitālā tranformācija kultūras un radošajās in-

dustrijās kā ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks 

un veicinātājs  

Kultūras un radošo nozaru izturība pret krīzēm nākotnē ir ļoti 

atkarīga no to uzņēmējdarbības veida, digitālās inovācijas 

pakāpes, jaunu sadarbības veidu izveides, pārdomu par at-

tiecības ar auditoriju un klientiem un jaunu ieņēmumu modeļu 

izstrādi. 

Kad COVID-19 ierobežojošie pasākumi piespieda šo nozaru 

organizācijas un ārštata darbiniekus apturēt darbību, daudzi 

no tiem nekavējoties pielāgoja savu piedāvājumu dažādos 

veidos caur digitālajiem kanāliem. Kad tas bija iespējams, 

dažas apakšnozares pielāgoja arī savus radošos procesus.  

Nozares piedāvāto digitālo risinājumu novatoriskums 

mājsēdes laikā un pēc tā meklējamas pirmskrīzes status quo, 

kad jau bija plaši izplatītas diskusijas par vajadzību pievērsties 

digitālajām tehnoloģijām. Piemēram, tādas iniciatīvas kā haka-

tons "HackCreative" veicināja inovatīvas idejas, lai, izmantojot 

digitālās tehnoloģijas, sniegtu atbalstu nozarei krīzes laikā un 

pēc tam.  

COVID-19 krīze ir paātrinājusi digitālo risinājumu ie-

viešanu un jaunu digitālo formātu izstrādi. Lai gan ir skaidrs, 

ka dažās apakšnozarēs, piemēram, mākslā un dzīvajā mūzikā, 

digitālais elements nevar aizstāt vajadzību pēc cilvēku 

klātesamības, nav šaubu, ka digitālās tehnoloģijas ir veiksmīgi 

ļāvušas organizācijām un profesionāļiem turpināt producēt, 

izplatīt un uzturēt kontaktus ar auditoriju un kopienām..  

Galvenie digitālie risinājumi, kuru izmantošana ir paliel-

inājusies, ir šādi.: 

• digitalizēta satura izplatīšana: kultūras un radošo in-

dustriju organizācijas un profesionāļi ir parādījuši 

milzīgu elastību, izdomu un spēju pielāgoties, lai 

turpinātu veikt uzņēmējdarbību un sasniegt auditoriju. 

Organizācijas un mākslinieki palielināja digitalizētā 

satura koplietošanu un izplatīšanu. Muzeji, teātri un 

atsevišķi mākslinieki organizēja virtuālas ekskursijas, 

tiešsaistes izstādes, "operas uz dīvāna" un citas ini-

ciatīvas. Daudzas kultūras un radošās nozares paziņoja, 

ka ir pielāgojušās, pārejot uz tiešsaistes uzņēmējdar-

bības veikšanu. Tās piedāvāja tiešsaistē ierakstītu 
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materiālu (teātra izrādes, performances), digitalizētu 

materiālu (bibliotēkas, arhīvi) un dzīvās uzstāšanās 

(koncerti, grāmatu lasījumi) kultūras saturu. Izplatīšanas 

jomā papildus lielajām digitālajām platformām, ko gal-

venokārt izmantoja mūzikas un filmu apakšnozarēs, 

mājsēdes periodā parādījās jaunas neatkarīgas platfor-

mas un tiešsaistes satura izplatīšanas veidi.  

 

#Operaonthesofa- Teatro Regio di Torino 

• digitālā radīšana un mobilitāte: mājsēdes un sociālās 

distancēšanās laikos radās jaunas mākslinieciskās jaun-

rades formas. Digitālās tehnoloģijas ir bijušas vērtīgas 

ne tikai fiziskā vai digitalizētā radošā satura izplatīšanā, 

bet arī jauna satura radīšanā. Visinteresantākās pie-

redzes nāk no tām apakšnozarēm, kuras mazāk 

izmantoja (vai bija mazāk noskaņotas) satura 

radīšanai digitālos formātos. "Tu nekad nedejo viens" 

ir projekts/platforma, kas izveidota, lai radītu alternatīvu 

vietu, kur uzturēt saikni, kur skatītāji un dejotāji kopīgi 

veido saturu platformā. Pateicoties sadarbībai starp 

kultūras centriem un multidisciplīnu māksliniekiem, tika 

izstrādāti arī citi interesanti projekti. Austrijas kultūras 

centrs ArtSocialSpace Brunnenpassage uzsāka tiešsai-

stes projektu JUMP!STAR kā emocionālu projektu, kas 

palīdz skatītājiem veidot cerības par laikmetu pēc CO-

VID-19. Līdztekus iepriekš ierakstītām izrādēm po-

pulāras kļuva arī digitālās performances: Kanādas 

Dzīvās digitālās mākslas festivāls (FOLDA) atbalstīja 

māksliniekus teātra veidošanā digitālajā laikmetā. 7. 

 

 
7 Read more: The StartUp Series – FOLDA 

Uzziniet vairāk par 

digitālo saturu un 

digitālo mobilitāti: 

https://www.teatroregio.t

orino.it 

http://you-never-dance-

alone.ch 

 

https://www.folda.ca/the-startup-breakdown/
https://www.teatroregio.torino.it/
https://www.teatroregio.torino.it/
http://you-never-dance-alone.ch/
http://you-never-dance-alone.ch/
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Ilgtermiņa pārejas ietvaros digitālie risinājumi var papildināt 

fizisko elementu, lai:  

• ilgtermiņā padarīt kultūras un radošās industrijas 

ekonomiski un finansiāli ilgtspējīgākas un COVID-19 

drošas; 

• padarīt kultūras un radošo saturu pieejamu plašākam 

cilvēku lokam, jo īpaši tiem, kas ir mazāk mobili un/vai 

dzīvo lauku un attālos reģionos;  

• nodrošināt nepārtrauktu kontaktu ar auditoriju un 

kopienām;  

• veicināt nozares iekšējās inovācijas, jaunas 

mākslinieciskās izpausmes un piekļuvi jaunām tirgus 

iespējām. 
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Kādas padziļinātas kompetences un fleksiblās 

prasmes (soft skills) ir nepieciešamas kultūras 

un radošo industriju vadībai digitālajā 

laikmetā? 

 

Septiņas pamatprasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi 

darbotos radošajās nozarēs: 

1. Radošums: "Iztēles vai oriģinālu ideju izmantošana, lai 

kaut ko radītu; atjautība." Radošums ir prasme, kas ir ļoti 

pieprasīta, lai iekļautos radošā darba tirgū. Jums ir 

jāparāda, ka jūsu darba apraksts nav tāds pats kā visiem 

pārējiem, ko skatās personāla atlases speciālists. Ie-

kļaujiet savā portfolio radošas idejas un metodes, lai iz-

celtos no citiem. Izstrādāt interesantas idejas, 

pārbaudīt, vai tās darbojas, un ātri ciest neveiksmi, lai 

varētu mēģināt vēlreiz, ir lielisks veids, kā parādīt aiz-

rautību un izturību. 

 

 

2. Saziņa un komandas darbs ir galvenās prasmes, lai 

gūtu panākumus. Spēja uzklausīt norādījumus un sa-

darboties ar komandas locekļiem, lai risinātu problēmas 

un veiktu uzdevumus, ievērojami palielinās produktivi-

tāti. 
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3. Pielāgošanās spējas: radošās nozares nepārtraukti 

mainās un attīstās, vēl jo vairāk līdz ar jaunu tehnoloģiju 

ieviešanu. Radošo industriju pārstāvjiem ir svarīgi sekot 

līdzi tehnoloģijām, bet vēl svarīgāka ir spēja pielāgoties 

strauji augošajai videi. "Radošā industrija strauji attīstās, 

un pat ikdienā tas, pie kā jūs strādājat, nekad nebūs tāds 

pats kā iepriekšējā dienā! Esiet gatavi strādāt straujā 

tempā”. 

 

4. Darbs saskaņā ar termiņiem: Spēja strādāt stingri no-

teiktos termiņos arī ir viena no galvenajām prasmēm ra-

došajās nozarēs, jo jums tiks dots darba uzdevums, un 

jums tas būs jāizpilda līdz stingri noteiktam termiņam, 

lai redzētu, kā jūsu darbs palīdz lielākam projektam. 

 

5. Laika vadība: Lai iekļautos termiņā, jums ir labi jāprot 

menedžēt savu laiku. Cilvēki savu laiku pārvalda ļoti 

dažādos veidos. Daži cilvēki veido sarakstus, daži ie-

priekš nosaka savus uzdevumus, daži izmanto Ganta 

diagrammas un citus vizuālus formātus. Atrodiet sev 

piemērotāko metodi un pie tās turieties. Galvenais ir sa-

dalīt lielākus uzdevumus mazākos, lai jūsu smadzenes 

nejustos pārslogotas. Laika plānošana ļaus jums 

produktīvāk veikt uzdevumus. 
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6. Kaislība: jums ir jābūt aizrautīgam pret darbu, ko darāt. 

Radošie darbi var būt ļoti prasīgi, un ir ļoti svarīgi, lai 

jums patiktu savs darbs, lai jūs varētu tajā ieguldīt visu 

sevi. 

 

 

 

7. Proaktivitāte: ietver iepriekšēju rīcību problēmas ri-

sināšanai. Attiecas uz paredzošu, uz pārmaiņām orientētu 

pašiniciatīvu. Ja apgūsiet visas minētās prasmes, kļūsiet pro-

duktīvāks radošais mākslinieks, kas ļaus jums progresēt un 

pārsteigt personāla atlases speciālistus. 

Eiropas Komisija 2022. gada 28. aprīlī uzsāka jaunu Prasmju 

paktu, kas ir kopīgs iesaistīšanās modelis prasmju attīstībai 

Eiropā no 2020. gada novembra. BEDA (Eiropas Dizaina 

asociāciju birojs), "Creative Skills Europe" un Eiropas Radošo 

uzņēmumu tīkls (ECBN) līdzpriekšsēdētāji bija 60 partneru 

darba grupas "Ceļā uz plaša mēroga prasmju partnerību 

kultūras un radošo industriju (KRI) ekosistēmai".  

Pakts ir balstīts uz sociālo tiesību principiem un atbalsta 

Zaļā darījuma un digitālās pārveides mērķus. 

Vispārīgi pamatprincipi: 

• Mūžizglītības kultūras veicināšana visiem. 

• Izveidot spēcīgas prasmju mijiedarbības 

• prasmju piedāvājuma/pieprasījuma uzraudzība un 

vajadzīgo prasmju prognozēšana. 

• Darbs pret diskrimināciju, dzimumu līdztiesības un 

vienlīdzīgu iespēju veicināšana 

Vairāk par Prasmju 

paktu: 

About Us – BEDA 

About the Pact for Skills 

(europa.eu) 

https://www.beda.org/about-us/
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about_en
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/about_en
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Mērķis ir izstrādāt kopīgu prasmju karti radošo un kultūras 

darbinieku kvalifikācijas celšanai un pārkvalificēšanai.  

BEDA atbalsta Radošo prasmju paktu (C-P4S), kurā galvenā 

uzmanība pievērsta vissvarīgākajām horizontālajām 

prasmju vajadzībām, kas attiecas uz kultūras un radošo 

nozaru ekosistēmu: 

• Digitālās vides prasmes un kompetences 

• Vadības, finansēšanas un uzņēmējdarbības 

prasmes. 

• Prasmes, lai atbalstītu un integrētu zaļo domāšanu 

• Pielāgošanās prasmes, kas veicina starpnozaru 

inovācijas. 

• Tehniskās prasmes, mākslas un amatniecības 

prasmes, lai saglabātu kultūras un radošo 

mantojumu. 

• Praktiskās “hands-on” prasmes 

• Kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu 

un radošumu Pasaules ekonomikas forums un 

izglītības institūti ir atzinuši par "svarīgām prasmēm 

21. gadsimtā". 

 

Top radošās domāšanas prasmes 

Papildus šīm prasmēm mums būtu jāņem vērā arī radošā 

domāšana, kas nozīmē domāšanu ārpus rāmjiem. 

Radošā domāšana ir spēja kaut ko aplūkot jaunā veidā. 

Radošā domāšana nav raksturīga tikai māksliniekiem, tā ir 

prasme, ko var izkopt un attīstīt ikviens. Darba devēji visās 

nozarēs vēlas darbiniekus, kuri spēj domāt radoši un 

darbavietā ieviest jaunas idejas. 

 

Radošā domāšana var ietvert:  

• Jaunu pieeju problēmai 

• Konflikta risinājumus starp darbiniekiem 

• Jaunu informāciju 

• Iepriekš neizmēģinātu pieeju risinājumam 

• Jaunu produktu vai produkta īpašību 
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Radošā domāšana var veicināt jaunu veidus problēmu 

risināšanai. Tas nozīmē, ka savā darbā varat izmantot jaunu un 

dažkārt netradicionālu skatījumu. Šāds domāšanas veids var 

palīdzēt struktūrvienībām un organizācijām kļūt 

produktīvākām. 

Kultūras un radošās nozares ir kļuvušas par būtisku spēku 

cilvēces attīstībā. Tās dod cilvēkiem iespēju uzņemties 

atbildību par savu izaugsmi un stimulē inovācijas, kas var 

veicināt iekļaujošu ilgtspējīgu konkurētspēju. Ja radošā 

ekonomika tiek labi uzturēta, tā var kļūt par ekonomikas 

strukturālo pārmaiņu, sociālekonomiskā progresa, darba vietu 

radīšanas un inovāciju avotu, vienlaikus veicinot sociālo 

iekļaušanu un ilgtspējīgu cilvēces attīstību. 
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          Uzziniet vairāk par 

Agile manifesta divpads-

mit principiem 

https://agilemani-

festo.org/principles.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalizācija un inovācijas 

Projektu vadības metodoloģijas digitālās 

transformācijas kontekstā 

Anands Svaminatans (Anand Swaminathan), McKinsey Digital 

vadītājs Āzijā, apgalvo, ka biznesa procesu digitalizāciju 

jāpapildina ar reālu kultūras transformāciju organizācijās.  

Pāreju uz digitalizāciju uzņēmumā nodrošina nevis noteiktu 

rīku vai programmatūras izmantošana, bet gan noteiktu vērtību 

ievērošana un tādu metodoloģiju pieņemšana, kas prot uzlabot 

digitālās tehnoloģijas sniegtās komunikācijas un koplietošanas 

iespējas. 

 

Agile metodoloģijas 

Šīs vērtības ir izklāstītas 2001. gadā izdotajā Agile manifestā. 

Agile tika radīta kā atbilde uz ūdenskrituma metodes 

trūkumiem. Agile manifestā ir izklāstīti divpadsmit 

pamatprincipi, kurus var apkopot šajos četros jēdzienos: 

 

1) Indivīdi un mijiedarbība, nevis procesi un rīki. 

2) Darba programmatūra, nevis visaptveroša doku-

mentācija. 

3) Sadarbība ar klientiem, nevis līguma slēgšanas sar-

unas. 

4) Reaģēšana uz pārmaiņām, nevis plāna ievērošana  

 

Agile ir konfigurēts kā galvenā sistēma, kurā ietilpst dažādas 

metodoloģijas. Būtībā Agile metodoloģiju mērķis ir nodrošināt 

elastību un kontroli pār projekta izpildi. Šī iemesla dēļ Agile 

metodoloģijas ir visveiksmīgākās digitālo projektu vadībā.  

Agile ir vispiemērotākais projektiem ar noteiktu sarežģītības 

pakāpi un nepieciešamību pēc elastības, nodrošinot skaidru 

un izmērāmu struktūru, kas veicina attīstību, komandas sadar-

bību un fleksibilitāti. 

https://agilemanifesto.org/principles.html
https://agilemanifesto.org/principles.html
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Agile galvenā vērtība ir klientu apmierinātība, un šo mērķi var 

sasniegt, nodrošinot nepārtrauktu īstermiņa projektu izpildi. 

Atšķirībā no Agile, tradicionālās metodoloģijas dod priekšroku 

pārvaldības un izstrādes modelim, kas pieņem, ka patērētāju 

prasības nemainās visā ražošanas procesā.  

Šādu pieeju nevar ņemt vērā, jo pastāvīgās izmaiņas tirgū un 

tehnoloģijās prasa augstu projektu elastības pakāpi. 

 

  

Agile metodoloģijas izmanto tādu pieeju, kas ļauj apmierināt 

patērētāju prasības, pielāgot projektu jebkura veida izmaiņām, 

samazinot riskus un nevajadzīgas darbības.  

Visnopietnākās problēmas tiek risinātas nekavējoties; projekta 

rezultāti tiek sadalīti mazākās uzdevumos, periodiski atkārtoti 

pārskatīti, sadarbojoties ar ieinteresētajām personām, darba 

devējiem un patērētājiem. Šādā veidā tiek izveidots atkārtotu 

darbību aplis (iterācija), kas ļauj dalīties ar progresu,veicināt 

iesaistīto pušu sadarbību, veikt izmaiņas projektā.  

Šīs metodoloģijas ļauj lielā mērā kontrolēt projektu un sa-

mazina jebkāda veida neveiksmes risku. 

Agile metodoloģijas ietver tādas metodoloģijas kā Extreme 

Programming (XP), Scrum, Kanban un citas.  

 

Projektu izstrāde, izmantojot Agile metodoloģiju. 
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          Uzziniet vairāk par 

Scrum, lasot oficiālo 

rokasgrāmatu. 

https://scrum-

guides.org/scrum-

guide.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
List of Agile Methodologies. 

 

Agile projektu vadība ar Scrum 

Scrum ir viena no visbiežāk izmantotajām metodoloģijām 

Agile jomā, un tā ir īpaši funkcionāla, jo darbs tiek sadalīts pro-

jekta daļās, ko sauc par "sprintiem" un kas tiek pabeigti 30 

dienu laikā. Katra sprinta beigās komanda pārskata paveikto 

darbu un izvērtē to, pirms pāriet uz nākamo sprintu.  

 

Katru dienu tiek mērīts progress, un projekta progresa 

reģistrēšanai tiek izmantoti vizuāli un grafiski palīglīdzekļi. 

Šādā veidā var veikt izmaiņas, novērtējot katru posmu, un tiek 

apkopota atgriezeniskā saite no strādājošajiem un galalie-

totājiem. 

 

Scrum modelis: process ir diezgan līdzīgs Agile metodoloģijai. Projekts tiek sa-

dalīts "spintos", nelielās darba pakās. 

https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
https://scrumguides.org/scrum-guide.html
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Scrum izceļ dažus no Agile modeļa aspektiem: pārredzamība, 

pārbaude, pielāgošanās, pašorganizējošas komandas, komu-

nikācija.  

Šie aspekti atbilst piecām Scrum vērtībām: 

1) Apņemšanās 

2) Mērķtiecība 

3) Atvērtība 

4) Cieņa 

5) Drosme 

Scrum tika radīta programmatūras izstrādes komandai, taču tā 

lielā mērā tiek izmantota uzņēmējdarbības un rūpniecības 

kontekstā, lai īstenotu sarežģītus projektus. 

Kā darbojas Scrum? 

Pirmkārt, Scrum metodoloģijai ir nepieciešama ļoti 

elastīga komanda ar labām pielāgošanās spējām.  

Scrum komandā ir trīs lomas: 

1) Produkta īpašnieks: produkta eksperts un 

tas, kurš pārstāv ieinteresētās puses un 

patērētājus. Vienīgais produkta īpašnieka 

uzdevums ir pārvaldīt produktu sarakstu. 

 

2) Izstrādes komanda: to veido profesionāļi 

(izstrādātāji, programmētāji, dizaineri), kas 

strādā pie katra sprinta realizācijas, 

iepazīstinot ieinteresētās puses ar 

sasniegtajiem rezultātiem. 
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3) Scrum Master, šī persona ir vadītājs, kas 

rūpējas par darba izpildes nodrošināšanu, 

ievērojot Scrum metodoloģiju. Scrum meis-

tars seko līdzi dažādām izstrādes komandas 

vajadzībām, nodrošina, lai darbs virzītos uz 

priekšu, nodrošinot nepieciešamos resur-

sus, ierobežo attīstības procesa riskus un 

novirzes. 

Scrum komanda strādā ar trim artefaktiem: 

1) Sprint: tā ir Scrum galvenā iezīme. Tā ir 

projekta daļa, kas definēta ar termiņiem un 

saistīta ar mērķa sasniegšanu. Katrā sprintā 

tiek izdots lietojams saturs (saukts par 

inkrementu), un tas ļauj sākt darbu pie 

nākamā sprinta. 

 

2) Product Backlog: tajā ir iekļautas visas 

nepieciešamās prasības produkta 

realizācijai, kas sakārtotas pēc prioritātes. 

Produkta rezerves sarakstu vienmēr var 

pārskatīt.. 

 

3) Sprint Backlog: tas ir saraksts ar visiem 

uzdevumiem un prasībām, kas Sprinta 

komandai ir jāizpilda, strādājot pie Sprinta. 

Sprinta darbu sarakstu var attēlot uz Scrum 

uzdevumu tāfeles, kur katrs uzdevums ir 

attēlots trīs kolonnās: Darāmais, 

Izpildāmais, Izpildīts. 

Scrum metodoloģija ievēro precīzu darba plūsmu, 

kas sastāv no vairākiem notikumiem.: 

1) Sprinta plānošana: šis notikums notiek pirms 

jebkura Sprinta darba uzsākšanas. Komandas 

sanāksme ļauj noteikt termiņus, darbības un 

sasniedzamos mērķus. 

 

2) Daily Scrum: 15 minūšu ilga ikdienas 

sanāksme, kurā izstrādes komanda apspriež 

iepriekšējā dienā sasniegtos rezultātus un to, 

kādus rezultātus tā sagaida sasniegt nākamajā 

dienā. 
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Scrum modelis ar Scrum notikumiem un artefaktiem. 

  

3) Sprinta pārskats: neformāla sanāksme, 

kurā Scrum komanda iepazīstina ieinter-

esētās puses ar inkrementu, lai apmainītos 

ar atsauksmēm, optimizētu darbu pie 

produkta un pārskatītu Product Backlog. 

 

4) Sprinta retrospekcija: tas ir pasākums, kas 

notiek pēc Sprinta pārskata un pirms 

Sprinta plānošanas. Ir lietderīgi sastādīt ie-

priekšējā sprintā paveiktā darba bilanci un 

noteikt veicamās izmaiņas. 
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Informētība un sadarbība, izmantojot projektu 

vadību digitālajā laikmetā 

COVID-19 pandēmijas laikā daudziem 

uzņēmumiem ir nācies risināt jautājumu par 

nepieciešamību pārcelt savu ikdienas darbību 

uz digitālo dimensiju. Patiesībā daudzi no iz-

mantotajiem rīkiem bija pieejami jau pirms 

pandēmijas izplatīšanās, bet lielā mērā neizmantoti. 

Analītiķi apgalvo, ka attālināti strādājošo skaits turpinās pa-

lielināties arī pēc pandēmijas. Līdz 2025. gadam aptuveni 70 

% darbaspēka vismaz daļu dienas strādās attālināti. 

Pāreja uz attālināto darbu ietekmē arī projektu izstrādi un 

vadību. Varētu teikt, ka tieši projektu īstenošanas kontekstā, 

ņemot vērā to sarežģītību un dažādās vietās esošo partneru 

iesaistīšanu, digitālie saziņas un koplietošanas rīki jau tika plaši 

izmantoti. 

Strādājot attālināti, ir nepieciešami rīki un metodoloģijas, kas 

var nodrošināt nepārtrauktu kontaktu starp komandām un kva-

litātes standartu uzturēšanu ražošanā. Lai sasniegtu šos 

mērķus, ir nepieciešams arī panākt noteiktu sadarbības, kop-

lietošanas un informētības līmeni starp visām iesaistītajām 

pusēm.  
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          Uzziniet vairāk par 

projektu C3, apmeklējot 

oficiālo tīmekļa vietni. 

https://collab-c3.github.io/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekta C3 pieredze  

Piemērs tam, kā sadarbība, koplietošana un informētība ir 

uzņēmējdarbības vides pamatelementi, ir projekts C3 - Crea-

tive, Cultural, Collaboration.  

Tas ir projekts, kurā iesaistīta Bari Universitāte "Aldo Moro" ar 

Datorzinātnes katedras starpniecību un spin-off D.A.Bi.Mus 

S.r.l. kopā ar citiem partneruzņēmumiem, kas nodarbojas ar 

skaitļošanas artefaktu (radošu artefaktu, kas veidoti ar datora 

palīdzību) radīšanu). 

Tie ir uzņēmumi, kas darbojas nepārtraukti augošā rūpniecības 

segmentā, lai gan tos raksturo mazo uzņēmumu un ārštata 

mākslinieku klātbūtne.  

Starp šiem uzņēmumiem ir parādījušās kopīgas grūtības iz-

mantot radošumu kā ražošanas faktoru, novērtēt produkta 

rūpnieciskās izmaksas, ko bieži vien veido komandas, kurām ir 

ārkārtīgi atšķirīgas vajadzības, darba laiks un ražošanas iz-

maksas. 

Daudzus šīs rūpniecības nozares uzņēmumus veido darbinieki 

un sadarbības partneri, kas strādā attālināti visatšķirīgākajās 

vietās. Šie uzņēmumi saskaras ar radikālu tradicionālā 

uzņēmējdarbības modeļa pārveidi, kas izceļ nepieciešamību 

izdomāt un eksperimentēt ar metodoloģisko un tehnoloģisko 

ietvaru. 

Projektā C3 tika izmantoti metodoloģiski rīki, lai attēlotu un 

dalītos ar zināšanām par īstenotajiem ražošanas procesiem, iz-

mantojot tādas standarta metodes kā BPMN (Business Pro-

cess Modeling Notation). 

Ražošanas plūsmu analīze ir pierādījusi, ka sadarbību ra-

došajā komandā var imitēt, pateicoties plašai izpratnei ko-

mandā. 

https://collab--c3-github-io.translate.goog/?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
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Izpratne, kas var būt balstīta uz dažādiem faktoriem (infor-

matīvā/klātbūtnes izpratne, izpratne par darba telpu, struk-

turālā izpratne, sociālā izpratne).  

Tāpēc tika izteikta ideja par sava veida C3 apzināšanos, kas 

samazina dažus no šiem faktoriem un izmanto tehnoloģiskās 

sistēmas iespējas, kuras pamatā ir atvērtā koda risinājumi, lai 

risinātu sadarbības problēmas, un virkne risinājumu, ko var 

integrēt partneru jau pieņemtajos tehnoloģiskajos procesos.  

Šī sistēma ļāva novērtēt lēmumu pieņemšanas procesus, ko-

ordināciju, saziņu, zināšanu apmaiņu, problēmu/uzdevumu un 

risinājumu izsekošanu, digitālo resursu koplietošanu un verifi-

kāciju. Tika pārbaudīta virkne funkciju, kas integrētas izman-

totajos darba rīkos (patentēti autorizācijas rīki, komerciāli ri-

sinājumi) un veido C3 kopumu.  

Projekta rezultāti tika pārbaudīti arī attiecībā uz kon-

kurētspēju.   

Ņemot vērā, ka šajā rūpniecības segmentā darbojas lieli tir-

gus dalībnieki ar ievērojamām investīciju iespējām, mazajiem 

uzņēmumiem ir jāpaaugstina ražošanas procesu efektivitāte 

un jāsamazina ražošanas izmaksas, vienlaikus garantējot pro-

dukcijas oriģinalitāti, specifiku, kvalitāti un unikalitāti.  

Projekts apstiprināja pozitīvās cerības attiecībā uz kon-

kurētspēju gan kā būtisku ražošanas izmaksu ierobežošanu 

(daudz lielāku nekā iepriekš paredzētais samazinājums no 10 

% līdz 20 %), gan kā lielāku elastību un veiktspēju, reaģējot 

uz konkrētām tirgus vajadzībām. Projekta tiešā ietekme uz 

nodarbinātību bija lielāka nekā gaidīts.   
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Projektu vadības digitālie rīki 

Saskaņā ar PriceWaterhouseCoopers (PWC) ziņojumu 77 % 

uzņēmumu, kas ir sasnieguši augstus rezultātus, ir izmantojuši 

projektu vadības programmatūru. 

Būtībā ir četras projektu vadībai noderīgas programmatūras un 

digitālo rīku kategorijas: 

•  Sadarbības rīki: komandas sadar-

bības programmatūra ļauj ieinte-

resētajām personām un projekta part-

neriem piekļūt un rediģēt dažāda veida 

dokumentus un materiālus. Ir dažāda 

veida programmatūra, kas bieži nodrošina rediģēšanu 

reālā laikā un tērzēšanu tiešraidē. Viens no šādiem 

rīkiem ir Basecamp, kas ļauj koplietot failus, saglabāt 

projektam noderīgus dokumentus, sadarboties ar ko-

mandas biedriem un klientiem, izmantot vietējo tērzēša-

nas lietotni, ziņot par darbībām. 

•  Komunikācijas rīki: šie rīki atvieglo 

saziņu komandās un starp projektā ie-

saistītajiem partneriem. Reālā laika 

saziņas programmatūras izvēle ir plaša. 

To lietošana ir būtiska, lai uzturētu ātru, 

bet formālu saziņu starp iesaistītajām pusēm. Slack ir 

programmatūra, kas paredzēta komunikācijai 

uzņēmējdarbības vidē, tērzēšana, kuras telpas ir sa-

dalītas dažādos kanālos katram projekta izstrādes pos-

mam.. 

•  Laika un uzdevumu pārvaldības rīki: 

digitālie rīki, kas palīdz katrai komandai, 

partnerim vai indivīdam veikt uzticētos 

uzdevumus. Izmantojot šos rīkus, varat 

pārbaudīt progresu un termiņus. Šāda 

veida programmatūra ļauj pieņemt ne-

pieciešamos lēmumus, lai virzītos uz priekšu vai 

pārskatītu dažus soļus. LiquidPlanner ir pro-

grammatūra, kas pilnībā nodarbojas ar laika un resursu 

plānošanu un pārvaldību projekta ietvaros. 
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•  Darba plūsmas rīki: šī programmatūra 

nodrošina augsta līmeņa kontroli pār bi-

znesa procesu pārvaldību. Darba plūs-

mas rīki nav projektu vadībai paredzēti 

rīki, bet tiek izmantoti, lai uzlabotu sa-

darbības digitālo vidi, kurā uzdevumi 

tiek sadalīti starp dažādām komandām. Tas palīdz jums 

iejaukties procesu izpildē un piekļuvē koplietojamiem 

materiāliem. Vispazīstamākā no šīm programmatūrām ir 

Monday - platforma, ko var pielāgot atbilstoši projekta 

veidam, uzņēmumam un vajadzībām. 
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