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Pēc šī moduļa apgūšanas jūs spēsiet definēt 
projekta jēdzienu, paskaidrot projekta vadī-
bas nozīmi, uzrakstīt īsu projekta aprakstu, de-
finēt mērķus un sagaidāmos rezultātus, sadalīt 
projektu mazākās komponentēs, izveidot ak-
tivitāšu grafiku un plānot projekta personāla 
pienākumus.

1.1 Ievads

Ikviens cilvēks savas dzīves laikā īsteno kādu lielāku vai mazāku pro-
jektu. Gandrīz katram no mums ir nācies organizēt dzimšanas dienas 
svinības vai veikt kādu sarežģītāku uzdevumu. Mēs bieži vien neaiz-
domājamies, ka ar projektu vadību sastopamies ikdienas dzīvē. Pro-
jektu vadības pamatprincipus var izmantot, organizējot svētdienas 
pusdienas, kad kopā sanāk visa ģimene, vadot skolas daiļrunāšanas 
konkursu, organizējot valsts mākslas festivālu vai būvējot tiltu.

Visiem projektiem ir kopīgas pazīmes: aktivitāšu apjoms, budžets, īs-
tenošanas periods un ieviešanas grafiks. Projekti var būt ļoti atšķirīgi. 
Izpratne par to, kā projekti atšķiras un ko šī atšķirība nozīmē projekta 
vadības jomā ir būtiska, lai sekmīgi vadītu projektu. Lieliem, sarežģītiem 
projektiem ir nepieciešami projektu vadības instrumenti, sistēmas, kas 
būtiski atšķiras no mazajiem un mazāk sarežģītiem projektiem. 

Projektu vadība ir zināms izaicinājums1. Tajā pat laikā studenti, kas ap-
gūst projekta vadības prasmes, parasti iegūst labi atalgotu darbu un 
nodrošina karjeras izaugsmes iespējas, jo pēc viņu pakalpojumiem 
vienmēr ir pieprasījums. Projektu vadība ir izaicinājums, jo projekti sa-
stāv no daudzām aktivitātēm, kas ir savstarpēji saistītas, un darbības, 
kas veiktas vienā aktivitātē, ietekmē vairākus citus projekta aspektus. 
Projektu vadība ir sarežģīta, jo projekta vadītājiem ir jābūt zināšanām 
vairākās jomās, jāpārvalda dažādi instrumenti un rīki, ar kuru palīdzī-
bu var veiksmīgi vadīt projektu. Tāpēc arī projektu vadības apgūšana ir 

1 Darnall, R., & Preston, J. M. (2010). Project Management from Simple to Complex, Available at: http://goo.gl/M2sbri  
(accessed on 10 March 2014). 
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izaicinājums, jo neatkarīgi no tā, kuru aktivitāti jūs gatavojaties īstenot, 
jums ir nepieciešams zināt kaut ko arī par citām aktivitātēm, ar ko tās 
ir saistītas. 

Mākslas un kultūras jomā gandrīz nekas nenotiek ārpus projekta vadī-
bas ietvara: radošums, aktivitātes, darbības un notikumi.2 Projekta va-
dība būtu jāuzskata par vienu no radošās nozares veiksmīgas vadības 
pamatiem,  kas ir ļoti svarīgi mākslas un kultūras jomas ilgtermiņa attīs-
tībai, nodrošinot sakārtotu un stabilu vidi, kurā mākslinieki var radoši 
izpausties. Piemēram, projekti izpildītājmākslā un vizuālajā mākslā, TV 
apraidē, filmu veidošanā, rakstniecībā un dizaina jomā ietver virkni 
pasākumu, kas ir jāplāno, jāpārvalda, lai sasniegtu efektīvus rezultātus. 

2  ARTerial Network Project Management Toolkit for Arts and Culture, http://www.arterialnetwork.org/
 

• Šovi, koncerti, izrādes  
• Visu veidu festivāli  
• Apmācību projekti
• Rokdarbu izstādes  
• Vizuālās mākslas projekti  
• Visu veidu izstādes  
• Komercmākslas projekti  
• Kino projekti 
• Dizaina mākslas projekti  
• Mājas lapu dizaina projekti  
• Grafiskā dizaina projekti  
• Mākslas attīstības projekti  
• Mākslas / kultūras konferences 
• Mākslas / kultūras konkursi 
• Izdevniecības projekti  
• Simpoziji, konferences, sammiti 

par mākslas un kultūras jautāju-
miem 

MĀKSLAS UN 
KULTŪRAS 
PROJEKTU 
PIEMĒRI 
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1.2 Panākumu desmit
aksiomas 

Iepazīstieties ar desmit atziņām no Nika Dženkinsa (Nick Jenkins) grā-
matas "Projektu vadības ābece"3:

1. Ziniet savu mērķi 
Jums jāzina, ko vēlaties sasniegt. Ja prātā nav galarezultāta, jūs nekad 
to nesasniegsiet. Jums ir jāspēj skaidri definēt projekta mērķi, lai tas 
būtu saprotams ikvienam. Ja nevarat pateikt savu mērķi vienā teikumā, 
tad jūsu izredzes to sasniegt ir diezgan mazas. 

2. Iepazīstiet savu komandu   
Jūsu komanda ir svarīgākais resurss, kas jums pieejams. Komandas 
dalībnieku aizrautīgais ieguldījums var vai nu palīdzēt īstenot vai “iz-
gāzt” projektu. Vērojiet komandu un pārliecinieties, ka tā strādā kā 
viens vesels, nevis kā indivīdu kopums. Komunikācija ir ļoti svarīga! Ie-
guldiet laiku, lai veicinātu uzticību un nodrošinātu, ka visi zina, kādu 
ieguldījumu viņi var dot projektam kopumā.  

3. Sadarbojaties ar visām ieinteresētajām pusēm
Pavadiet laiku kopā ar projektā ieinteresētajām personām, projekta 
labuma guvējiem. Ieinteresētās personas var nodrošināt ekspertu pie-
saisti projektam, piedāvāt savu politisko vai komerciālo atbalstu, kas ir 
būtiski, lai gūtu panākumus. Ja nepieciešams, paspiediet viens otram 
roku un “ieeļļojiet” birokrātiskās mašīnas riteņus, lai jūsu projekts ritētu 
raiti. 

3 Jenkins, N. (2006). A project management primer. Available at: http://www.nickjenkins.net/prose/projectPrimer.pdf (accessed on 12 March 
2014).   

4. Veltiet laiku plānošanai
Ļoti bieži projektu veidošanā tiek pieļauta liela kļūda - uzsāktas darbī-
bas pirms nopietnas sagatavošanās. Saspringtā situācijā bieži vien ir 
kārdinājums "ļaut bumbai ripot". Taču bumba ir liela un smaga un, kad 
tā jau ripo, ir ļoti, ļoti grūti mainīt tās virzienu. Tādēļ ir nepieciešams 
veltīt pietiekami daudz laika, lai izlemtu, kā tieši visefektīvākajā un ele-
gantākajā veidā tiks risinātas problēmas. 

5. Soliet maz, izdariet daudz
Radiet priecīgus, nevis nepatīkamus pārsteigumus! Solot mazāk (paze-
minot savus mērķus) un nodrošinot vairāk (izdarot vairāk nekā jūs solī-
jāt) jūs: 

• veidosiet uzticību sev, projektam un komandai; 
• nodrošināsieties pret ārkārtas gadījumiem, ja kaut kas neizdodas;  
• radīsiet pozitīvu un atsaucīgu atmosfēru. 

Ievērojiet: ja jūs pabeigsiet ātrāk, visi būs laimīgi; ja kaut kas noietu 
greizi, jūs tomēr varētu pabeigt laikā un visi joprojām būtu laimīgi; ja 
viss izvēršas ļoti slikti, jūs varētu nesasniegt to, ko jūs gribētu, bet tas 
joprojām būtu labāk, nekā tad, ja jūs būsiet solījis ļoti daudz!  

6. Risiniet problēmas
Lielākā daļa problēmu, kuras ir vērts risināt, ir pārāk lielas, lai tās atri-
sinātu uzreiz. Jebkurš nopietns projekts prasīs problēmu sadalīšanu un 
risināšanu pa daļām. Šāda pieeja darbojas, tikai liela uzmanība jāpie-
vērš tam, kā tiek analizēta un atrisināta katra atsevišķā daļa, un kā viss 
sader kopā. Bez sistēmiskas pieejas jūs galu galā nonāksiet pie simtiem 
dažādu risinājumu, nevis viena liela.
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7. Nenovirzieties no ceļa
Jūs noteikti zināt sasniedzamo mērķi. Varbūt tas ir jūsu nākamais darbs, 
varbūt no tā ir atkarīgs jūsu bizness, iespējams, ka gatavojaties pārsteigt 
pasauli ar nākamo Google, World Wide Web vai Oracle. Tādā gadījumā, 
lai sasniegu mērķi un pieņemtu lēmumus, jums ir jādarbojas metodiski 
pareizi. Tas attiecināms uz visiem gadījumiem, vienalga, vai esat vecākais 
projektu vadītājs 20 cilvēku komandā, vientuļš interneta attīstītājs vai fo-
togrāfs. Lai nenovirzītos no ceļa, jums ir nepieciešams iemācīties izman-
tot tādus projekta vadīšanas instrumentus, kā piemēram, laika grafiks un 
budžets. 

8. Vadiet izmaiņas
Mēs dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē. Projekta īstenošanas laikā kār-
dinājums novirzīties no plāna kļūst arvien lielāks. Ieinteresētās puses 
nāks klajā ar jaunām un "interesantām" idejām, jūsu komanda atradīs 
dažādus “caurumus” un jūsu sākotnējais mērķis būs tikpat  ilglaicīgs kā 
sniegpārsliņa plūstošās smiltīs. Ja vēlaties gūt panākumus, izmaiņas ir 
nepieciešams vadīt un kontrolēt.  

Taču tas nenozīmē, ka vajadzētu būt vienam, negrozāmam plānam, 
kas jau ir uzrakstīts, un tāpēc visas pārējās idejas tiek atmestas. Ir nepie-
ciešama elastīga pieeja, ņemot vērā radušās izmaiņas. Labākais veids, 
kā rīkoties, ir izstrādāt plānu, to regulāri atjaunināt un pārliecināties, ka 
visi to ievēro un pēc tā darbojas.

9. Pārbaudiet laicīgi un regulāri
Projekti parasti ietver radošas darbības, kurās nereti tiek pieļautas kļū-
das un veikti neargumentēti pieņēmumi. Vienīgais veids, kā novērst 
kļūdas, ir pārbaužu organizēšana. Lai novērstu kļūdu rašanos, ieprie-
kš var veikt liela apjoma preventīvos darbus, taču kļūdīties ir cilvēcīgi. 

Testēšana un pārbaudīšana ir vienīgais veids, kā visefektīvāk atrast un 
novērst kļūdas.

10. Esiet atvērti 
Esiet elastīgi! Pats būtiskākais ir nodot klientam pabeigtu projektu, un 
lai viņš ar to būtu apmierināts. Mērķa sasniegšanā jāizmanto visi nepie-
ciešamie līdzekļi. Dažkārt noteiktos apstākļos “pareizo” iemeslu dēļ var 
pārkāpt visus augstākminētos likumus. 

Kas ir projektu vadība? 1.3
Projektu vadības oficiālā definīcija, kas balstīta uz Projektu vadības 
Institūta definīciju: ''zināšanu, prasmju, rīku un paņēmienu pielietoša-
na aktivitāšu īstenošanai, lai sasniegtu projekta mērķi''. Cita definīci-
ja: ''projektu vadība ietver visas nepieciešamās darbības, lai projekts 
noritētu noteiktajā laika periodā un budžeta ietvaros, kā arī lai tiktu 
nodrošināts nepieciešamais apjoms un kvalitāte.''4 Vai arī - projektu 
vadība ir cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu organizēšana vēl 
nebijušā veidā, lai, ievērojot laika un izmaksu ierobežojumus, paveik-
tu unikālu darba apjomu, kā rezultātā notiek lai panāktu pozitīvas iz-
maiņas.5

4 Williams, M. (2008). The principles of project management. EAS. IN.   
5 Turner, J. R. (1998) The handbook of project-based management: Improving the Process for Achieving Strategic 
Objectives. McGraw-Hill Professional; 3 edition   
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Meredits un Mantels (Meredit J. and Mantel S.)6 projektu vadībā pie-
vienoja jaunu aspektu - klienta vēlmes. Uz klientu orientēta projektu 
vadības definīcija ir zināšanu, prasmju, rīku un paņēmienu pielietoša-
na, lai sasniegtu vai pārsniegtu klienta vēlmes. Šī definīcija ir vērsta uz 
produktu vai pakalpojumu, kas atbilst klienta vēlmēm, nevis projekta 
specifikācijām, nogādāšanu klientam. Ir iespējams izpildīt visus projek-
ta noteikumus un nespēt apmierināt klienta vēlmes, vai arī nav izpildīti 
viens vai vairāki noteikumi, bet klienta vēlmes tiek apmierinātas vai pat 
pārsniegtas. 

Primārais uzdevums projektu vadībā ir sasniegt visus projekta mērķus 
un izpildīt uzdevumus, vienlaikus nepārkāpjot definētos ierobežoju-
mus. Primārie ierobežojumi ir: apjoms, laiks, kvalitāte un budžets. 

1.3.1 Projekta mēroga trijstūris
“Projekta mēroga trijstūris” ilustrē saikni starp trīs galvenajiem projekta 
‘’spēkiem’’. Laiks - pieejamais laika periods projekta īstenošanai. Izmak-
sas atspoguļo naudas summu vai pieejamos resursus. Kvalitāte sniedz 
priekšstatu par projekta mērķu sasniegšanu.

Parasti viens no šiem faktoriem ir fiksēts un pārējie divi mainīsies ap-
griezti proporcionāli viens otram. Piemēram, laika periods parasti 
projektā ir fiksēts lielums, projekta beigās kvalitāte būs atkarīga no iz-
maksām vai pieejamajiem resursiem. Ja strādājat ar konkrētu kvalitā-
tes līmeni, tad izmaksas lielā mērā būs atkarīgas no pieejamā laika (ja 
jūsu rīcībā ir vairāk laika, darbu var darīt mazāk cilvēku). 

6  Meredith, J. R. and Mantel, Jr.,S.J. (2008). Project Management: A Managerial  Approach. Hoboken, NJ: Wiley

1.3.2 Mērogs
Jums ir jāzina, ko vēlaties sasniegt. Tas šķiet pašsaprotami, bet bieži 
vien projekta agrīnā stadijā ir neskaidrības par mērķiem, un tas var 
radīt daudz problēmu. Daudzi projekti tiek uzsākti, kaut gan mērķi ir 
neskaidri vai slikti definēti, nav saprotamas galvenās idejas. Ja cerat 
nodrošināt veiksmīgu projekta norisi noteiktā laika posmā, ir nepie-
ciešams noteikt sasniedzamos rezultātus un konkrētu, skaidru mērķi.   

1.3.3 Mērogs, vīzija un mērķi
Mērogs ir vispārīgs termins, lai aprakstītu visu, kas projektā paredzēts, 
kas jāsasniedz, lai projekts būtu pilnīgs.7 

7 Jenkins, N. (2006). A project management primer. Available at: http://www.nickjenkins.net/prose/projectPrimer.pdf 
(accessed on 12 March 2014). 

IZMAKSAS KVALITĀTE

LAIKS
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Tas ietver vīziju, mērķus un prasības, kas būtu ietverti dokumentācijā, 
piemēram, projekta pieteikumā, komerciālajās vai tehniskajās specifi-
kācijās.  Par vīziju - ir nepieciešama ideja, kas nosaka projekta mērķi. 
Kāpēc projekts tiek īstenots?

Fakts, kas padara projektu par projektu ir tas, ka ir viens uzdevums (vai 
uzdevumu kopums), kam ir paredzams rezultāts. Kad projekts ir pa-
beigts, jūs pārejat pie nākamā.

Bez viena vienojošā mērķa visi tālākie projekta plānošanas soļi kļūst grū-
ti vadāmi. Viens kopējais redzējums var būt sadalīts pa apakšmērķiem, 
bet tas nodrošina saikni, kas savieno dažādas projekta daļas vienā ve-
selumā. Tas jūsu komandā un ieinteresētajās pusēs rada mērķa izjū-
tu un lielā mērā nosaka jūsu projekta panākumus. Mērķi ir nedaudz 
zemāka līmeņa un specifiskāki nekā vīzija. Mērķiem ir tieši jāatbalsta 
vispārējā projekta vīzija. Vīzija aptver visu projektu, bet mērķi var at-
tiekties tikai uz konkrētas projekta daļas mērķiem. 

Ņemiet vērā, ka termini mērogs, vīzija un mērķi lielā mērā ir savstarpēji 
aizvietojami. Dažādas organizācijas šos elementus izmanto dažādos 
kontekstos, lai atsauktos uz līdzīgiem jēdzieniem. Šeit pieminētās de-
finīcijas ir arī visbiežāk lietotās. Izmantojiet to, kuru uzskatāt par vis-
piemērotāko.

Izpratne par projekta
dzīves ciklu  1.4

Pēc definīcijas katram projektam ir sākums un beigas. Tiek definēti arī 
posmi starp projekta sākumu un beigām. Katrs posms ietver līdzīgu ak-
tivitāšu kopumu, taču posma sākums un beigas nav skaidri definētas. 
Posmi parasti secīgi seko viens otram: beidzoties vienam, sākas nāka-
mais. Posmiem nav skaidri definēts beigu datums, un dažas aktivitātes 
turpinās arī nākamajos posmos. Taču pretstatā tam, projekta sākuma un 
beigu laiki, kā arī robežpunktu datumi ir stingri noteikti, lai tiktu ievēroti 
termiņi (skat. piemēru par Mākslas festivālu 1. pielikumā). 

Projektu vadība ir procesu vadību. Šiem procesiem ir jābūt skaidri de-
finētiem un ieviestiem. Projekta dzīves cikls ir diezgan vienkāršs: vis-
pirms ir projekta sākums (uzsākšana), tad tiek uzsākta faktiskā projekta 
īstenošana (plānošanas, izpildes un kontroles posmi), un visbeidzot 
projekts tiek pabeigts (visi ir laimīgi) un ir izveidota arī nākotnes vīzija.
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1. ATTĒLS. PROJEKTA DZĪVES CIKLS 

Vairākums cilvēku lielāko daļu projekta laika pavada, strādājot “īste-
nošanas” un “pārraudzīšanas” fāzēs, īstenībā izpildot uzdevumus, vei-
dojot produktu un pārliecinoties, ka viss noris pēc plāna. Protams, šis 
darbs ir ļoti vērtīgs, bez tā vispār nebūtu jēgas uzsākt projektu, bet šie 
posmi parasti nav tie, kas nosaka projekta veiksmi vai neveiksmi. Tas 
notiek pārējos trīs posmos “uzsākšana”, “plānošana” un “noslēgums”, 
kas padara tos par svarīgākajiem posmiem.8 

2. ATTĒLS. PROJEKTA PROCESU MIJIEDARBĪBA 9

8  Williams, M. (2008). The principles of project management. EAS. IN.
9  Jovanovi, P. (2006). Upravljanje projektom, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

1.Uzsākšana
Savāciet visu nepieciešamo informāciju

Skaidri formulējiet, par ko ir projekts

2.Plānošana
Saplānojiet visas veicamās darbības

3.Īstenošana
Īstenojiet visas saplānotās darbības

4.Pārraudzīšana
Novērtējiet, kā paveiktais
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Pārskatiet rezultātus
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1. posms: Uzsākšana1.5

Ja uzsākšana nenotiek veiksmīgi, jūs bieži vien nonāksiet tādā situā-
cijā, ka projekta komandas locekļiem ir dažāda izpratne par projekta 
mērķiem un galu galā nav vienprātības par to, kurā brīdī projekts pa-
tiešām ir pabeigts. Uzsākšanas posms projektu vadībā ir viens no svarī-
gākajiem, jo tas ir visa sākums.10 Tas ir arī process, kuram parasti tiek 
pievērsts vismazāk uzmanības, tas skaidri parādās vēlāk - projekts ir 
vai nav veiksmīgs. Šis process galvenokārt sevī ietver visas informācijas 
savākšanu, kas nepieciešama, lai veiksmīgi plānotu un īstenotu projek-
tu.

Uzsākšanas posms, ko projektu vadības institūts sauc par projekta 
sākumu, ietver visas nepieciešamās aktivitātes, lai sāktu plānot pro-
jektu. Uzsākšanas fāze parasti sākas ar projekta vadītāja nozīmēšanu 
un beidzas tad, kad projekta komandai ir pietiekami daudz informā-
cijas, lai sāktu izstrādāt detalizētu laika plānu un saplānotu budžetu. 
Uzsākšanas posmā iekļautas šādas aktivitātes: projekta uzsākšanas 
sanāksme, komandas izveide, resursu apzināšana, kas nepieciešami, lai 
izstrādātu projekta plānu, kā arī projektam nepieciešamās infrastruk-
tūras (telpa, datori) apzināšana un iegūšana.11 Projektos, kuros darba 
apjoms nav precīzi definēts, komanda ieguldīs laiku un resursus, no-
sakot skaidrāku darba apjomu. Projektos, kuros lielākā daļa projektā 
ieinteresēto personu nav vienoti, komanda tērēs līdzekļus un laiku, 

10   Williams, M. (2008). The principles of project management. EAS. IN.
11 Project Management for Instructional Designers. Available at: http://downloads.pm4id.org/pm4id.pdf 

saskaņojot visu iesaistīto pušu intereses.

Visai informācijai ir jābūt apkopotai projekta uzsākšanas dokumen-
tā vai projekta tabulā (2. pielikums). Projekta uzsākšanas dokumentā 
(PUD) ir apkopotas atbildes uz jautājumiem: Kas?, Kā?, Kad? un Kāpēc? 
Tā ir vienošanās starp visām projektā iesaistītajām pusēm par to, kas šis 
ir par projektu un kāpēc tas tiek īstenots.

PUD nepieciešams apkopot sekojošu informāciju:   

•	 projekta mērķis (ko jūs cenšaties sasniegt);   
• galvenie rezultāti (kā jūs plānojiet sasniegt mērķi);   
• vispārējais projekta pamatojums (kāpēc uzņematies to īstenot);  
• laika plāns (kad projekts tiks īstenots);   
• projekta sākotnējā organizācija (kurš ir iesaistīts).  

Citi elementi, kas būtu jāiekļauj projekta uzsākšanas dokumentā, ir 
galvenie pieņēmumi, ierobežojumi un novērtēšanas kritēriji. PUD ir jā-
būt iespējami īsam. Jo īsāks PUD, jo lielākas izredzes, ka ieinteresētās 
personas to izlasīs jau pašā projekta sākumā, kas var uzlabot projekta 
attīstību laika gaitā. 
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1.5.1 Projekta mērķu noteikšana
Viens no galvenajiem punktiem PUD ir projekta mērķu definēšana.
Visplašāk zināmā pieeja mērķu noteikšanā pamatojas uz akronīmu 
SMART (Angl. - specific, measurable, achievable, relevant, timed). 
SMART mērķu noteikšana ir noderīgs instruments organizācijas vadīša-
nai dažādos līmeņos. Labi definēti un pārdomāti mērķi ir neatņemama 
detalizētas projekta plānošanas sastāvdaļa. Mērķiem, lai tie būtu no-
derīgi kā projektu vadības palīglīdzeklis, ir jābūt12:

•	 Specifiskiem, saistītiem ar konkrēto projektu.  
 Piemēram, mērķis: "uzlabot sadarbības efektivitāti ar mākslinieku" 

ir pārāk neskaidrs. Tas patiešām ir kopīgs mērķis vairākām prog-
rammām, projektiem. No otras puses - "izveidot konkrētus saziņas 
kanālus, lai sniegtu informāciju un sadarbotos ar vietējiem māksli-
niekiem" sniedz daudz skaidrāku norādi par to, kas projekta ietva-
ros ir jādara. Taču tas vēl nav izmērāms. 

•	 Izmērāmiem. Novērtējamība būs atkarīga no mērķa rakstura. Tas var 
tikt mērāms ar tādām lietām, kā sniegums, izmaksas, % izmaiņas, 
laiks, rezultāti, kvalitātes līmenis, pasākumu skaits, līgumi, apstip-
rinājumi, cilvēku/organizāciju skaits, labuma guvēji u.c. Iepriekš-
minētais piemērs varētu būt izmērāms, sakot: "līdz 2014. gada 30. 
jūnijam, izmantojot sociālos medijus, palielināt dalībnieku skaitu, 
kas vēlētos piedalīties izstādē “ArtGuide” par 500 dalībniekiem." 

•	 Sasniedzamiem. Ir jābūt iespējai patiešām sasniegt mērķi un to 
izdarīt noteiktajā termiņā (skat. tālāk: Noteikti laikā).  Laika gaitā 
jums var būt nepieciešams apsvērt ierobežojumus, kas attiecas uz 

12  Guidelines for Managing Projects (2007) Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

tehnoloģijām, cilvēkiem un procesiem. Vajadzētu būt reālistiem, 
taču ne pārāk konservatīviem - projekta mērķi bieži vien būs izai-
cinoši. Mērķiem ir arī jābūt saistītiem ar lielāku priekšstatu par vidi, 
kurā projekts tiek īstenots. 

•	 Atbilstošiem. Termins “atbilstošs” liek pārdomāt, vai mērķis ir 
piemērots projektam, vai tas izceļ visus svarīgākos projekta aspek-
tus un ir saskaņots ar organizācijas mērķi. Vai mērķis ir atbilstošs, un 
vai tas dod ieguldījumu nākamajā līmenī.

•	 Noteiktiem laikā. Ir lietderīgi noteikt datumu, līdz kuram katrs mērķis 
tiks sasniegts. Dažreiz būs viens datums, kas attiecas uz lielāko daļu 
vai arī visiem mērķiem. Citos gadījumos katram projekta mērķim 
var būt savi izpildes termiņi. Dažiem mērķu veidiem ir noderīgi no-
teikt arī starpposmu izpildes laikus. Tas padara mērķi noteiktu laikā, 
lai jūs varētu novērtēt, vai esat uz pareizā ceļa to sasniegšanai. Ja 
nē, tad var veikt nepieciešamās darbības, lai to sasniegtu. Nākama-
jā piemērā mērķis ir noteikts laikā: “palielināt galerijas apmeklētāju 
skaitu, kuri iepērkas (personiski vai internetā), par 20% līdz 2014. 
gada 30. jūnijam un par 10% līdz 2014. gada 31. decembrim.’’ 

1.5.2 Projekta uzsākšanas sanāksme
Projekta uzsākšanas sanāksme ir vairāk uzskatāma kā labās prakses 
piemērs, nevis rīks. Tā būtībā ir sanāksme, uz kuru jūs aicināt projek-
ta galvenos dalībniekus un oficiāli paziņojat par projekta uzsākšanu. 
Sanāksme parasti ilgst vismaz pāris stundas, bet atkarībā no projekta 
sarežģītības tai vajadzētu atvēlēt pietiekami daudz laika. 
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Ieteikumi
Septiņi padomi īpaši veiksmīgai projektu uzsākšanai

Projektu vadītāji zina, ka projekta veiksmīga izdošanās visbiežāk arī 
sākas ar veiksmīgu uzsākšanu. Pirms faktiskās projekta īstenošanas 
projekta, cilvēku, rīku un pieeju kopums var vai nu sniegt panākumus 
... vai katastrofu. Projekta uzsākšana ir kritiskais projekta posms, kurā ir 
jābūt izstrādātai informācijai par projekta veidu, kādēļ projekts pastāv, 
kurš ir iesaistīts, un to, kā projekts tiks īstenots. Meri Williams, grāma-
tas "Projektu vadības principi" (2008) autors, sniedz septiņus padomus 
sekmīgai projekta uzsākšanai:
1. Izvēlieties projektus, kas ir svarīgi organizācijai un tās nākotnei. 
Pārdomājiet, vai jūsu projekts palīdz organizācijai virzīties pareizajā 
virzienā.
2. Pārliecinieties, ka jums ir projektam atbilstoši resursi. Nodrošiniet, 
ka jums ir pareizā cilvēku, ideju, prakses, tehnoloģiju, sponsoru, bu-
džeta un īstenošanas grafika kombinācija. 
3. Iesaistiet cilvēkus, kuri ir ieinteresēti jūsu projektā. Ieinteresētajām 
pusēm ir jābūt iespējai paust savu viedokli par projektu un sniegt ko-
dolīgas idejas par dažādiem projekta jautājumiem. Jo vairāk projektā 
iesaistītie dalībnieki ir profesionāli un personīgi iesaistīti, jo labāk.  
4. Projekta sākumā jāizveido projekta padome ar nepieciešamo dalīb-
nieku skaitu. Projekta padomei (vadības vai konsultatīvajai komiteja) 
jāsastāv no cilvēkiem, kas ne tikai zina pareizās atbildes, bet var arī 
uzdot pareizos jautājumus. Vēl svarīgāk ir iesaistīt padomē cilvēkus, 
kas nebaidās pieņemt sarežģītus lēmumus.  

5. Izveidojiet projekta uzsākšanas dokumentu (PUD) un pārskatiet 
to kopā ar komandu, projekta padomi un galvenajām ieinteresē-
tajām personām. Ir neizbēgami, ka daži aspekti jūsu projekta īste-
nošanas gaitā mainīsies, taču PUD ir jāatspoguļo projekta pamata 
informāciju, piemēram, mērķus, rezultātus, grafikus un sākotnējo 
organizāciju. Šī informācija nav jāraksta detalizēti, bet ir nepie-
ciešams sniegt kopskatu par svarīgākajiem faktiem.
6. Sāciet savu projektu ar ievadsanāksmi. Par savu projektu jau esat 
atbildējuši uz jautājumiem: Kad?, Ko?, Kur?, Kā?, Cik daudz?. Ievad-
sanāksmē šī informācija ir jāizstāsta visiem projektā iesaistītajiem 
cilvēkiem. Šī ir reize, kad varat arī pārliecināties, vai komandas lo-
cekļu individuālie mērķi saskan ar organizācijas mērķiem.
7. Izveidojiet komunikācijas plānu un tajā atzīmējiet, kuri cilvēki ir 
jāinformē par projekta norisi un kādā veidā ir plānots ar viņiem ko-
municēt. Jūsu komunikācijas plānā ir jāatspoguļo, kam ir jāsniedz 
vispārīga informācija par projektu, kam par specifiskiem jautāju-
miem. Plānā ir jāatspoguļo komunikācijas cikli, laika termiņi, komu-
nikācijas veidi u. c.
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2. posms: Plānošana1.6

Plānošanas posms, kuru Projektu vadības institūts sauc “organizēšana 
un sagatavošana” ietver detalizētu laika grafika un budžeta izstrādi. 
Plānošana ietver arī personāla nodarbinātības, iepirkumu veikšanas 
un projekta kontroles plānu izstrādi. Plānošanas posmā galvenais ir 
izpratnes veidošana par projekta īstenošanu un nepieciešamo resur-
su iegūšanu. Lai arī lielākā daļa plānošanas darbību notiek tieši plā-
nošanas posmā, tomēr arī projekta gaitā plāns ir jāpielāgo dažādām 
situācijām, lai varētu ātri reaģēt uz jaunām idejām un izaicinājumiem. 
Plānošana notiek visā projekta dzīves ciklā.

1.6.1 Projekta plāna elementi
Katrai projekta plānošanas metodoloģijai ir sava taksonomija un ele-
mentu nosaukumi, bet minimālie projekta plāna elementi ir:  Kas ir jā-
dara - ko vēlas iegūt no projekta, un kas jādara, lai gūtu panākumus13:

• Kad ir jādara - termiņi, kuros mērķi tiek sasniegti.  
• Kas ir darītāji - viens cilvēks vai komanda, kuriem ir jāsasniedz izvirzī-

tie mērķi. Tas parasti ir saistīts ar izmaksām, jo lielākajā daļā projektu  
paredz izmantot kvalificētu darbaspēku.  

• Kā tas tiks panākts - tas parasti ir aprakstīts dokumentos, piemēram, 
tehniskajās specifikācijās.

13 Jenkins, N. (2006). A project management primer. Available at: http://www.nickjenkins.net/prose/projectPrimer.pdf 
(accessed on 12 March 2014).

1.6.2 Laika plānošanas māksla
Laika plānošanas māksla ir balstīta uz pieredzi, jo lielāka ir jūsu pie-
redze, jo precīzāks būs plānojums. Taču ir iespējams izveidot precīzu 
plānu, ievērojot dažus vienkāršus noteikumus.

1.6.2.1 Projekta laika plānojuma formāti

Robežpunkti
Projektā “robežpunkti” parasti apzīmē svarīga posma beigas vai pāreju 
no viena posma uz citu. Katrā robežpunktā jāiezīmē rezultāts, kas jā-
sasniedz, lai dotos uz nākamo posmu.  
Sarežģīts projekts var ietvert dažāda līmeņa laika plānošanu. Jūs va-
rat strādāt pēc nedēļas plāna, kurā ir svarīgākie robežpunkti, kamēr 
citi komandas dalībnieki strādās pēc zemāka līmeņa plāna ar mazāk 
nozīmīgiem robežpunktiem. 3. pielikumā jūs varat apskatīt vienkārša 
un sarežģīta laika plānojuma piemēru. 

Darba sadalījuma struktūra (DSS) 
DSS pakāpeniski sadala projektu mazākās darba daļās, ļaujot proje-
ktu vadītājiem uzdot darbiniekiem veikt mazākus darba apjomus un  
uzdevumus. Projektā, DSS tiek izstrādāta, sākot ar galamērķi, secīgi 
sadalot to pa sastāvdaļām, nosakot to lielumu, ilgumu, atbildību, kas 
ietver visus nepieciešamos soļus, lai sasniegtu šo mērķi. Projektam ir 
robežpunkti, un tie ir darbu sadalījuma struktūras sākuma punkti. DDS 
izstrāde jāvērš uz projekta rezultātu sasniegšanu, nevis uz plānotajām 
aktivitātēm.  



MODULIS PROJEKTU VADĪBAS PAMATIMEDIJPRATĪBA PADZIĻINĀTAIS KURSS 19

Darba sadalījuma struktūras svarīgs noteikums ir tā saucamais 100% 
likums. Šis likums nosaka, ka darba sadalījuma struktūra aptver 100% 
darba, kas definēts projektā un ietver visus gala rezultātus (arī star-
pposmu) sasniegšanu. Šajā darba sadalījuma struktūrā  tiek iekļauta arī 
projekta vadīšana. Šo likumu piemēro visos līmeņos, un tas ietver visus 

projekta īstenošanai nepieciešamos darbus, bet tajā neiekļauj darbus, 
kas neattiecas uz projektu, un kopējais darba apjoms nevar pārsniegt 
100%. 

3. ATTĒLS DARBA SADALĪJUMA STRUKTŪRA, IZMANTOJOT 100% LIKUMU (AVOTS WIKIPEDIA)

1. LĪMENIS 

1. Velosipēds 100

2. LĪMENIS

1.Velosipēds
1.1 Rāmja komplekts 15

1.2 Zobpārvads 5

1.3 Riteņi 30

1.4 Bremžu sistēma 5

1.5 Ātrumu pārslēgšanas sistēma 5

1.6 Salikšana 35

1.7 Projekta vadība 5

 100

3. LĪMENIS

1.Velosipēds
1.1 Rāmja komplekts

1.1.1 Rāmis 7
1.1.2 Stūre 2
1.1.3 Dakša 3
1.1.4 Sēdeklis 3

1.2 Zobpārvads 5
1.3 Riteņi

1.3.1 Priekšējais ritenis 13
1.3.2 Aizmugures ritenis  17

1.4 Bremžu sistēma 5
1.5 Ātrumu pārsl. sistēma 5
1.6 Salikšana

1.6.1 Vispārēja koncepcija 3
1.6.2 Dizaina izveide 5
1.6.3 Detaļu salikšana 10
1.6.4 Testēšana 17

1.7 Projekta vadība 5

 100
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Ganta diagramma

Viens no noderīgākajiem projektu vadības instrumentiem ir Ganta dia-
gramma. Tas ir laika plānojuma vizuālais attēlojums. Ganta diagrammā 
laiks ir attēlots uz horizontālās ass, bet uzdevumi ir sarindoti kreisa-
jā pusē. Uzdevuma ilgums grafikā ir attēlots uz horizontālās ass. Ro-
bežpunkti ir atzīmēti kā atsevišķi punkti. Sasaiste starp uzdevumiem 
tiek atspoguļota ar bultiņām. Tās norāda veicamo uzdevumu secību 
un projekta progresu. 

Shēmā jūs varat redzēt, ka aktivitāte "Mājas lapu dizains" tika sadalīta 
trīs apakšposmos. Posmi "Lietotāja saskarne", "Navigācija" un "Satura 
izstrāde" ir atzīmēti atsevišķi, lai galarezultātā nonāktu pie mājas la-
pas Beta versijas. Ņemiet vērā, ka "Lietotāja saskarnes" un "Navigācijas" 
izstrādē iesaistīti vairāki cilvēki (jo procesi notiek paralēli) vai arī kāds 
darbinieks strādā virsstundas. 

 

4.  ATTĒLS. GANTA DIAGRAMMA 

Veicamie darbi/nedēļa  01  02    02   04   05   06   07  08  09  10

Mērogs un plāns

Tehniskās prasības
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Satura izstrāde

Beta versija
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1.6.3 Izmaksas un budžets
Uzskaite, izmaksas un budžets ir plaši jēdzieni, un šajā materiālā tiek 
netiks detalizēti apskatīti. Uzmanība tiks pievērsta izmaksu un budžeta 
specifiskai piemērošanai projektiem.

1.6.3.1 Izmaksas
Pēc tam, kad ir noteikti projekta mērķi uz uzdevumi, ir jāveic izmaksu 
aprēķins. Šim aprēķinam ir jāsniedz atbildes uz jautājumiem, vai pro-
jekta darba veikšana ir ekonomiski izdevīga; vai rezultāts ir ekonomis-
ki izdevīgs. Pamata līmenī izmaksu aprēķināšanas process ir samērā 
vienkāršs. Sastādiet sarakstu ar visiem iespējamajiem izdevumiem un 
katrai pozīcijai pretī norādiet skaitlisko vērtību. Tādējādi var aprēķināt 
kopējās projekta izmaksas.

Budžeta līnijas katrai programmai atšķiras (piemēram, materiāltehnis-
ko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas, personāla izmaksas, ārējo eksper-
tu pakalpojumi, transporta izdevumi, publicitātes pasākumi u. c.).

Materiālās izmaksas
• Pamatizdevumi jeb Ilgtermiņa materiālie kapitālieguldījumi jeb pa-

matlīdzekļi (zeme, ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas, aprīkojums, 
transportlīdzekļi, būvniecība).

•	 Nomas izdevumi: telpu, instrumentu, iekārtu un aprīkojuma noma 
projekta aktivitāšu īstenošanas vajadzībām. 

• Personāla izmaksas: izdevumi, kas saistīti ar cilvēku resursiem (atal-
gojums, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas utt.); visi 
izdevumi, kas saistīti ar personāla nodarbināšanu, apmācību. 

• Profesionālie pakalpojumi: liela apjoma projektos aktivitāšu īste-
nošanai dažreiz ir nepieciešams piesaistīt profesionāļus vai ekspertus 
un konsultantus. 

• Uzturēšanas izmaksas: elektroenerģija, gāze, telefons, Internets.

• Vienreizējās izmaksas: projekta īstenošanas laikā var būt nepiecieša-
mas tikai vienreiz vai arī neregulāri. Tās var būt saistītas,  piemēram, ar 
tehnikas un iekārtu uzstādīšanu, to darbības nodrošināšanu vai per-
sonāla vienreizēju apmācību. 

• Netiešajās izmaksās iekļauj projekta vadības personālam paredzēto 
atlīdzību, darba vietas aprīkojuma īri, transporta izmaksas, telpu īres/
nomas maksas, apsaimniekošanas izdevumus, samaksu par biroja 
precēm, interneta, telekomunikāciju un pasta pakalpojumiem, ko-
mandējuma vai darba brauciena izmaksas.
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Nemateriālās izmaksas
Kļūst aizvien modernāk atskaitīties un uzrādīt arī nemateriālos iegul-
dījumus un ieguvumus. Par pamatu tam tiek izteikts sekojošs argu-
ments: dažos projektos tiek veikti īpaši ieguldījumi un rodas īpaši iegu-
vumi, kam nav fiziski taustāmas formas, bet kas spēj uzņēmumam dot 
ienākumus. Tās, piemēram ir tiesības pēc projekta izmantot izgudroju-
mus, kontaktus, projekta vadības grupas potenciālu. 

1.6.3.2 Budžeta plānošana 
Kad esat veicis projekta izdevumu aprēķinus, varat sākt gatavot atbil-
stošu budžetu, lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus un plānotu 
naudas plūsmu visa projekta gaitā. Izmaksu un budžeta plānošana ir 
ciklisks process, tāpat kā citi uzdevumi. Tiklīdz jūs veiksiet kādas iz-
maiņas, tā uzreiz arī jāpārrēķina ar tām saistītās izmaksas. Budžetā ir 
jāplāno rezerves neparedzētiem gadījumiem.

Tāpat kā laika plānošanā arī budžeta plānošanā ir nepieciešams ieplā-
not adekvātas rezerves neparedzētiem un negaidītiem izdevumiem. 
Piemēram, ja aizkavējas kāda uzdevuma izpilde un samaksa jāveic 
nākamajā, un arī plānoto programmatūru var iepirkt tikai nākamajā 
mēnesī, nekā bija plānots. Šādas atkāpes no plāna var negatīvi ietek-
mēt jūsu rūpīgi plānoto naudas plūsmu. Bet, ja esat uzmanīgi plānojuši 
budžetu, tad šādas izmaiņas varēs samērā viegli pamanīt un tikt ar tām 
galā.

1.6.4 Risku vadība
Risku vadība ir jāveic visa projekta gaitā, no sākuma līdz pat beigām. 
Risku vadības neveikšana jau no projekta uzsākšanas brīža var izmaksāt 
daudz vairāk nekā tiek investēts projekta tālākajos posmos, ieguldot 
vairāk resursu - laika, naudas un cilvēkresursu. Risku vadība ir saistīta 
ar notikumiem nākotnē, kuru rezultāts precīzi nav zināms. Šie rezul-
tāti var būt projektam gan labvēlīgi, gan nelabvēlīgi. Riska vadība ir 
plānošanas māksla un zinātne, novērtēšana (identificēšana un analīze), 
kā arī uzraudzības pasākumi, lai nodrošinātu labvēlīgus rezultātus. 
Piemēram, ja pastāv iespēja, ka filmēšanas laukumā var pazust elek-
trība, ir jānodrošinās ar papildus ģeneratoru. Tas samazinās filmēšanas 
laika zudumus. 

1.6.4.1 Risku veidi
Projekta risku var izmērīt divos aspektos: neveiksmes varbūtība un ne-
veiksmes ietekme. Jo vairāk iespēju, ka radīsies problēma, jo lielāku 
risku tas rada projektam. Pat samērā nelielas problēmas vai jautājumi 
var kļūt par draudu projektam, ja tas notiek regulāri un tad no tā nevar 
tik viegli izvairīties. Arī problēmas sekas un ietekme ir svarīga. Dažas 
problēmas var pat pārtraukt projekta gaitu.  

Daži riski ir ļoti nopietni, bet tie var īstenoties ārkārtīgi reti. Savukārt citi 
ir ar augstu iespējamību, ka tie notiks, bet ar mazu ietekmi uz projektu. 
Ir jāidentificē, kurus riskus vadīsiet, kurus ignorēsiet. Viens veids, kā to 
darīt, ir veikt katra riska novērtējumu un piefiksēt katra riska raksturī-
gākās pazīmes.
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5. ATTĒLS. RISKU VEIDI 

“Kritisks” risks ir tas, kas var pārtraukt projektu un tas ir jāatrisina neka-
vējoties. “Galvenie” riski parāda būtiskākos draudus projektam, jo tie 
bieži atkārtojas vai tiem ir liela ietekme, un tādēļ tie jānovērš pēc ies-
pējas ātrāk. Trešā kategorija ir “Nelielie” riski, kas nav tik nopietni, tādēļ 
tos var risināt, kad visi citi ir novērsti. 4. pielikumā jūs varat redzēt, kā 
fiksēt riskus.  

1.6.5 Pārmaiņu vadība
Jebkura ilguma projekts dažādu apstākļu dēļ neizbēgami atšķirsies no 
tā sākotnējā plāna. Tas ir pieņemami, ja vien pārmaiņas ir saprotamas. 
Ja pārmaiņas netiek vadītas, bet tās notiek pašas par sevi, tad tas vairs 
nav projekts, bet anarhija. 

Pārmaiņu vadība ir veids, kā novērtēt iespējamo pārmaiņu ietekmi 
uz projektu un pārvaldīt tās. Piemēram, izmaiņas klienta prasībās var 
nozīmēt mazas izmaiņas projektā vai arī nepieciešamību pilnībā to 
mainīt. Pārmaiņu vadība dod jums iespēju novērtēt un ieviest izmaiņas 
kontrolētā veidā.  
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3. posms: Īstenošana1.7

Projekta īstenošanas fāze ietver galvenās darbības, kas nepieciešamas, 
lai veiktu projektā plānotos darbus. Būvniecības projektā tā ietver pro-
jektēšanas un būvniecības darbus. Informācijas tehnoloģiju projektā 
- programmatūras kodu izveidi. Mācību projektā - programmas un ma-
teriālu izstrādi un apmācību. Projekta īstenošanas fāzē ir viens notei-
kums:  Katram galarezultātam ir nepieciešams “īpašnieks”. 14 

Šis cilvēks ir personīgi atbildīgs, lai darbs tiktu paveikts. Tas nenozīmē, 
ka katru galarezultātu nodrošina tikai viens cilvēks, bet ir jābūt darbi-
niekam, kurš par to uzņemas atbildību un apņemas uzraudzīt, lai darbs 
tiktu paveikts. Šī persona koordinē citus darbā iesaistītos cilvēkus, ko-
municē ar projekta vadītāju.

14 Williams, M. (2008). The principles of project management. EAS. IN.  

4. posms: Pārraudzīšana1.8

Pārraudzības posms projekta dzīves ciklā ir saistīts ar izpratni par to, 
kā veicas, sekošanu līdzi progresam un pielāgošanos mainīgajiem ap-
stākļiem.  

Projekta plānošanas laikā tiek noteikti rezultāti, nevis uzdevumi. Tas 
nozīmē, ka mēs varam izsekot, vai darbi tiek pabeigti vai nē, nevis rai-
zēties par cik procentiem ir izpildīts uzdevums. Izpildes laikā atbildību 
par katru rezultātu mēs uzticam vienam cilvēkam, kas atbild par laicīgu 
darba veikšanu.  

1.8.1 Darbinieku vadīšana
Dažreiz tiek uzskatīts, ka projektu vadītājam nav jābūt arī darbinieku 
vadītājam. Lielākā daļa projektu vadītāju ļoti labi pārzina projektu va-
dības tehniskos aspektus, piemēram, laika plānošanu, aktivitāšu īste-
nošanu un pārraudzīšanu. Taču daudzi ir samērā vāji vai nejūtas droši 
vadības jomā, kas saistīta ar “mīkstajām prasmēm”. Šī sadaļa sniegs ie-
skatu par dažās svarīgākajās darbinieku vadīšanas prasmēs, kas nepie-
ciešamas projekta vadītājam.  

1.8.1.1 Sarunas
Sarunas ir process, kas nepieciešams, lai, izvairoties no konfliktiem, 
nonāktu pie kopīga viedokļa. Galvenais ir izpratne par to, ka vislabākais 
problēmas risinājums ir tāds, kas izraisa vienprātību visās iesaistītajās 
pusēs. Labākā risinājuma meklēšana sevī ietver arī kompromisus, un 
projektu vadītājs ir centrālā persona, kas vadīs diskusijas starp dažā-
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dām iesaistītajām pusēm. 

Sarunu veikšanas prasmi var iemācīties jebkurš, tomēr dažiem tas izdo-
sies ātrāk un dabiskāk. Tā nav triku “melnā māksla”, kā to dažreiz mēdz 
pasniegt. Ir dažādas sarunu veikšanas metodes, bet aiz šīm tehnikām ir 
arī jūsu attieksme. Tā var būt: 

• spēle ar uzvarām un zaudējumiem, bailes par zaudējumu;
• spēle ar uzvarām un zaudējumiem, pārliecība par uzvaru;
• es būšu godīgs pret visiem. 

iespējams, ka vēlaties, lai jūsos dominētu trešais attieksmes veids, taču 
arī pirmie divi veidi bieži vien sarunu laikā "slēpjas" zemapziņā.. Pirmais 
veids noved cilvēkus pie neveiksmīgu lēmumu pieņemšanas, lai gan 
sarunu veicējs varētu izdomāt iemeslus, kāpēc tie būtu pieņemami. 
Otrais veids noved pie tā, ka sarunu veicējs apspiež sarunu partneri, 
pat ja “uzvara” nav tik būtiska. Tādēļ būtu vērts padomāt par galveno 
attieksmi pret sarunu veikšanu, kā arī par to, kas patiesībā notiek sa-
runu veikšanas procesā.  

1.8.1.2 Komandas veidošana
Komandas veidošana ir viens no svarīgākajiem aspektiem projektu 
vadībā. Šeit nav domātas bērnišķīgas komandas veidošanas spēles, ar 
kurām bieži sastopas uzņēmumu darbinieku saliedēšanas dienās, bet 
gan svarīgas cilvēku vadības prasmes.  

Uzticēšanās. Esiet atklāti un godīgi. Pret saviem komandas biedriem 
esiet pēc iespējas atklātāki un godīgāki. Atbildiet uz viņu jautājumiem 
tieši un esiet informācijas sniedzējs, nevis šķērslis. Ja jums šķiet, ka ne-
varat atklāt kādu informāciju, tā arī pasakiet. Komanda novērtēs jūsu 

godīgumu un atbildēs, sniedzot jums informāciju.

Vienlīdzība - Esiet godīgi. Publiski jums vajadzētu darbiniekus slavēt, 
bet nekritizēt. Publiska kritika kolēģu priekšā nav motivējošs spēks ne-
vienam. Atklāta diskusija par problēmu mudinās komandai uzņemties 
atbildību par problēmu un atrisināt to pašiem. 

Lojalitāte - Aizstāviet savu komandu. Jums būs jāsadala atbildība. No 
vienas puses, jums ir pienākums pret savu klientu - panākt, lai projekts 
izdodas. No otras puses jums ir pienākums pārstāvēt savu komandu 
un atbalstīt vienam otru. Parasti šie divi mērķi būtu jāsaskaņo, bet ne 
vienmēr.

Iemācieties deleģēt pienākumus! Pareiza deleģēšana nozīmē izklāstīt 
uzdevumu tā, lai padotie to saprastu, kā arī izprastu mērķu pamato-
tību un sasniedzamību. Sniegt visu nepieciešamo atbalstu, lai viņi šo 
uzdevumu veiktu, dot ikvienam pietiekami daudz “telpas”, lai katrs pats 
varētu veikt uzdevumu. 

Ja jūs atstāsiet uzdevumu izpildi padotajiem, tad viņi, savukārt, atstās 
jūs vienu, lai varat veikt savu darbu. 

Novērtējiet sadarbību. Komandas dalībniekiem jājūt, ka viņu savstar-
pējā palīdzība tiks novērtēta. Šim novērtējumam nav jābūt algas iz-
teiksmē, vienkārši publiski atzīmējiet komandas dalībnieka individuālo 
ieguldījumu.
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1.8.1.3 Komandas attīstība
Takmens (Bruce Tuckman) 60. gadu vidū izanalizēja aptuveni piecdes-
mit pētījumus par grupas attīstību un sintezēja to kopīgo raksturoju-
mu vienā no visbiežāk minētajiem grupas attīstības modeļiem.15

Modelis apraksta četrus lineārus posmus: Veidošanās (Forming); Cīņa 
par vadību un citām lomām (Storming); Vienošanās (Norming); Sadar-
bība - (Performing). Lēmumu pieņemšanas procesā grupa iziet cauri vi-
siem šiem posmiem. Piektais posms - Pārkārtošanās (Adjourning) tika 
pievienots 1977. gadā, kad tika veikti jauni pētījumi.16

1. posms: Veidošanās
Pirmajā posmā notiek grupas veidošanās. Indivīda uzvedību virza vēl-
me būt pieņemtam un izvairīties no pretrunām vai konfliktiem. Notiek 
izvairīšanās no nopietnām problēmām un emociju izrādīšanas. 

Cilvēki koncentrējas uz rutīnas darbiem, piemēram, komandas organi-
zācija, kas ko dara, kad satikties utt. Grupas dalībnieki apkopo arī infor-
māciju par veicamā uzdevuma apjomu, un kā to veikt, kā arī  iespaidus 
viens par otru.17

15 Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. Psychological Bulletin, 63, 384-399. 
16 Tuckman, B. W. & Jensen, M. A. (1977). Stages of small-group development revisited. Group Org. Studies 2:419-27
17 Source Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman’s_stages_of_group_development  

2. posms: Cīņa par vadību un citām lomām 
Nākamais posms katrā grupā ir cīņa par vadību. Grupas dalībnieki sa-
cenšas un aizstāv savas idejas. Komanda risina būtiskus jautājumus: kā 
viņi darbosies neatkarīgi viens no otra un visi kopā, kāds būs vadības 
modelis. Komandas locekļi izsaka savas domas un apstrīd viens otra 
idejas un ieteikumus. Dažos gadījumos šīs nesaskaņas var ātri atrisināt. 
Dažos gadījumos komanda nekad neatstāj šo posmu. 

6. ATTĒLS. TAKMENA GRUPAS ATTĪSTĪBAS POSMI 
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3. posms: Vienošanās
Šajā posmā komandai izdodas vienoties par kopīgu mērķi un nonākt pie 
vienota komandas plāna. Iespējams, ka dažiem grupas locekļiem būs 
jāatsakās no savas idejas un jāpievienojas citiem, lai grupa varētu funk-
cionēt. Šajā posmā visi komandas dalībnieki uzņemas atbildību un dar-
bojas ar apziņu, ka kopīgi īsteno komandas mērķi. Pastāv draudi, ka dalīb-
nieki var būt tik ļoti vērsti uz konfliktu novēršanu, ka nevēlas piedāvāt 
strīdīgas idejas. 

4. posms: Sadarbība 
Dažas komandas sasniedz arī sadarbības posmu. Šīm komandām rak-
sturīga augsta veiktspēja, tas darbojas kā viens vesels, jo atrod veidu, lai 
darbu izdarītu nevainojami un efektīvi bez nevajadzīgiem konfliktiem vai 
ārējas uzraudzības. Komandas locekļi ir kompetenti, patstāvīgi un spēj 
bez uzraudzības tikt galā ar lēmumu pieņemšanas procesu. 

5. posms: Pārkārtošanās
Pēdējais posms, kuram komanda iziet cauri, ir pārkārtošanās. Tas nozīmē, 
ka komanda beidz pastāvēt. Pārkārtošanās parasti notiek tad, kad pro-
jekts ir noslēdzies. Grupas dalībnieki bieži vien ir izveidojuši ciešas attiecī-
bas ar citiem komandas biedriem un turpina uzturēt kontaktus. 

1.8.2 Efektīva vadība un līderība
Projekta vadītājam ir divas lomas - viena kā vadītājam, kas koordinē pro-
jekta ieviešanas gaitu, otra kā līderim, kas nodrošina projekta rezultātu 
sasniegšanu.  
Hersijs un Blančards (Hersey and Blanchard) izveidoja modeli, kurā parā-
da, kā atšķiras cilvēku vajadzības pēc vadības atkarībā no situācijas, kādā 
viņi atrodas. Arī vadītāja vai līdera stilam vajadzētu mainīties atbilstoši 
tam, ko no viņiem gaida indivīdi.18

Vadītāja un līdera uzvedības veidi, kurus definēja Hersijs un Blančards, ir 
parādīti 7. attēlā.

7. ATTĒLS: SITUATĪVAIS VADĪBAS MODELIS 

18 Paul Hersey, Kenneth Blanchard and Dewey Johnson. Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, New 
Jersey 2000. 
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Ir četri galvenie vadības un pārvaldības uzvedības stili: 

1. Autokrātiskais - ietver ciešu pārraudzību, detalizēti nosakot koman-
das locekļu pienākumus un uzdevumus, pasakot, ko un kā darīt. 
2. Konsultatīvais - ir vairāk interaktīvs, palīdzot komandas biedriem 
nākt klajā ar viņu idejām, tās apspriežot, taču nosakot noteiktus uzde-
vumus un pieeju. 
3. Atbalstošais - šī stila vadītājs ikdienas lēmumus, piemēram, kādi 
uzdevumi veicami, ļauj pieņemt komandas locekļiem. Vadītājs tikai 
nepieciešamības gadījumā piedalās šo lēmumu pieņemšanā.
4. Deleģējošais - apjomīgi darba uzdevumi tiek nodoti komandas lo-
cekļa pārraudzībā. Komandas dalībnieks izvērtē nepieciešamību un 
nolemj, kad iesaistīt vadītāju.  

Grupas dalībniekiem var būt dažāds attīstības līmenis:

•   D1: Zems kompetences līmenis, augsts iesaistīšanās līmenis. Koman-
das biedrs ļoti vēlas darboties un ir motivēts, taču trūkst nepieciešamo 
zināšanu un prasmju. 
•	 D2: Neliela kompetence, zems iesaistīšanās līmenis. Komandas 
biedram ir dažas iemaņas, tomēr ir vajadzīga palīdzība un vadība, var 
nebūt motivācijas.  
•	 	D3: Augsta kompetence, mainīgs iesaistīšanās līmenis. Komandas 
biedrs ir pieredzējis un ir visas nepieciešamās prasmes, bet, iespējams, 
trūkst pārliecības vai motivācijas "darīt vienam".
•	 	D4: Augsta kompetence un augsts iesaistīšanās līmenis. Komandas 
biedram ir pieredze, viņš ir pārliecināts un motivēts, iespējams, attiecī-
gajā jomā pat kompetentāks par vadītāju. 

D1
Zems kompetences 

līmenis

Augsts iesaistīšanās 
līmenis

D2
Neliela kompetence

Zems iesaistīšanās
līmenis

D3
Augsta kompetence

Mainīgs iesaistīšanās 
līmenis 

 

D4
Augsta kompetence 

Augsts iesaistīšanās 
līmenis

8. ATTĒLS:  GRUPAS DALĪBNIEKU ATTĪSTĪBAS LĪMENIS
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5. posms: Noslēgums1.9

Viljams (Williams)19 norāda uz četriem projekta noslēguma pamatpro-
cesiem: pārskatīšana, vienošanās, pabeigšana un nosvinēšana.

1.9.1 Pārskatīšana 
Pirmais solis projekta noslēgumā ir projekta pārskatīšana, kurā tiek 
uzrādīts izstrādātais produkts vai process. Uzmanība jāpievērš rezulta-
tīvajiem rādītājiem, par kuriem tika panākta vienošanās sākumposmā 
un kurus regulāri pārskatīja, kad tika ieviestas izmaiņas plānošanas, īs-
tenošanas un kontroles fāzēs.

Pārskatot projektu, ir būtiski atbildēt uz četriem jautājumiem: 

• Vai projekts iekļāvās budžetā vai arī ir budžeta pārpalikums?  
• Vai projekts tika īstenots plānotajā laikā?   
• Vai projekts tika īstenots plānotajā apjomā?   
• Vai projekts tika īstenots vajadzīgajā kvalitātē?  

19 Williams, M. (2008). The principles of project management. EAS. IN.   

1.9.2 Vienošanās 
Nākamais solis ir vienošanās panākšana par to, kas vēl jāpaveic pirms 
projekta oficiālā noslēguma. Šī posma gala rezultāts ir sakārtota doku-
mentācija, apmācība tiem, kas iesaistīsies jaunos procesos vai uzturēs 
produktu, administratīvo uzdevumu, piemēram, budžeta galīgā sas-
kaņošana.

1.9.3 Pabeigšana 
Nākamais solis ir pēdējo uzdevumu pabeigšana un plānoto rezultātu 
sasniegšana. Šī punkta kvalitatīva izpilde ietekmēs cilvēku priekšstatus 
par to, kā projekts tika īstenots, tāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību de-
taļām.  

1.9.4 Svinēšana 
Pēdējais, bet noteikti ne mazāk svarīgais solis, ir projekta noslēguma 
atzīmēšana. Tikko kā pabeigti projekti bieži vien ļoti ātri aizmirstas, jau-
nie produkti vai procesi projekta mērķgrupām kļūst paši par sevi sa-
protami, projekta vadības grupa uzmanību velta citiem jautājumiem, 
un projekta komandas locekļi iesaistās nākamajos projektos vai dodas 
veikt nākamos uzdevumus. 
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Pielikumi1.10

Pielikums Nr. 1: Vizuālās mākslas festivāla darba plāns 

Vizuālās mākslas festivāls 
04.2014. - 03.2015. Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Febr. Marts

Izvērtēšana un ziņojumi, 
VAF13 

Darbinieku novērtēšana, serti-
fikāti komandai

Vienošanās ar galveno spon-
soru, VAF 2014-16 

Finansu atskaites, 
VAF13 

Kartiņas izveidošana un iz-
došana, VAF14 

Plakātu izveidošana 
un izdrukāšana (1), VAF14 

Mākslinieku pieteikšanās 
izsludināšana, VAF14 

Plānošana un budžeta vei-
došana, VAF14 

Sponsoru piesaiste, VAF14 

Finansu audits, FY2014-15 
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Vizuālās mākslas festivāls
04.2014 - 03.2015 Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Febr. Marts

Ziņu lapa - uzsaukums māksli-
nieku līdzdalībai 

Sponsoru piesaiste, VAF14 

Preses sekretāra piesaiste 

Personāla apmācība un attīs-
tība 

Mākslinieku atlase, 
VAF14 

Festivāla norises vietas izvēr-
tēšana 

Līgumu apspriešana ar izvēlē-
tajiem māksliniekiem, VAF14 

Atklātas tikšanās ar valdību un 
biznesa vadītājiem 

Līgumu slēgšana par telpu un 
aprīkojuma nomu, VAF14 

Plānošana un budžeta 
pārskatīšana, VAF14 

Ziņu lapa - mākslinieku vārdu 
paziņošana 

Seminārs - dažādi jautājumi

Festivāla darbinieku nolīgša-
na, VAF14 
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Vizuālās mākslas festivāls 
04.2014. - 03.2015. Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Febr. Marts

Gatavošanās filmu uzņemša-
nai  

Ziņu lapa - pēdējās ziņas

Festivāla grafiku un program-
mas dizainēšana un izdošana  

Pasākuma atļauju saskaņoša-
na, mākslinieku vīzas, atļaujas 

Ielu kampaņas, radio reklā-
mas, mediju kampaņas

2015. gada festivāla ietekmes 
novērtēšanas plāna izveide  

Tehniskais seminārs (2)

Ielu izstāde 

Tiešsaistes forums 

Vizuālās mākslas festivāls, 
8. - 12. februāris 

Dokumentācijas sagatavoša-
na, izvērtēšana, atskaites 
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Pielikums Nr. 2: Projekta uzsākšanas dokumen-
ta veidne)20 

Sagatavošanas informācija
Projekta
nosaukums:

Projekta
sagatavotājs:

Paraksts: Sagatavoša-
nas datums:

Versija Nr.:

Projekta vadība/informācija par projekta vadītāju
Projekta vadītāja 
vārds: 

Tālruņa numurs: E-pasts: 

Informācija par klientu 
Uzņēmums/iestādes 
nosaukums:

Kontaktpersona

Tālruņa numurs: E-pasts: 

20 Adapted from ARTerial Network Project Management Toolkit for Arts and Culture  

1. Pamatinformācija/Projekta kopsavilkums

Šeit būtu jāizklāsta, kā radās jūsu projekta ideja un kā tā tika izstrā-
dāta. Informācijai jābūt īsai un kodolīgai, lasītājam dažos teikumos 
jāpasaka, par ko ir projekts un kā jūs to īstenosiet.  Apskatāmie jau-
tājumi: Kas tiks paveikts? Kāpēc šis projekts nepieciešams? Projekta 
pamatojums un ilgtspēja.

2. Projekta mērķis 

Projekta uzsākšanas dokumentam jāatspoguļo projekta galvenie 
mērķi un uzdevumi. Nemēģiniet savā projektā paveikt pārāk daudz, 
neizvirziet vairāk par četriem vai pieciem mērķiem / uzdevumiem. 
Ja mēģināsiet sasniegt pārāk daudz, pastāvēs risks, ka mērķi un uz-
devumi netiks sasniegti.  
Būtisks jautājums: Ko jūs vēlaties sasniegt? 

3. Projekta gala rezultāti 

Šeit jums ir nepieciešams sniegt priekšstatu par lielākajiem veica-
majiem darbiem. Centieties plānot tā, lai nevienā gadījumā gala re-
zultāta sasniegšana nepārsniegtu vienu mēnes. Ja domājat par trīs 
mēnešus garu vai ilgāku laika posmu, sadaliet šos posmus nedaudz 
īsākos.  
Būtisks jautājums: Kā mēs spēsim sasniegt mērķi? 

4. Veiktie pieņēmumi (pēc izvēles):
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5. Ierobežojumi (pēc izvēles)

Kas var palēlināt projekta īstenošanu vai pat pārtraukt to? 

6. Laika grafiks 

Projekta uzsākšanas dokumentā jums būs nepieciešams izveidot 
aptuvenu projekta aktivitāšu īstenošanas grafiku, nosakot galvenos 
uzdevumus. Kad uzsāksiet projekta ieviešanu, grafiks visticamāk 
mainīsies - iespējamas "novirzes", kas būtībā nozīmē, ka atpaliekat 
no grafika. Visbiežāk tas nav slikti, ja vien neapdraud mērķu sasnieg-
šanu un netiek kopumā pārkāpti jūsu projekta finansētāju noteiktie 
termiņi. Būtiskais jautājums: Kad jūs sasniegsiet mērķi? 

7. Finansēšana/budžets 

Šajā sadaļā jums būs nepieciešams izklāstīt divas lietas. Pirmkārt, 
kādi ir plānotie projekta izdevumi, norādot atsevišķas pozīcijas un 
daudzumu, un otrkārt, kur plānojat iegūt naudu - no pašu kapitāla, 
lūgsiet piešķirt finansējumu, meklēsiet sponsorus utt. Gan projekta 
budžets, gan finansējuma iegūšanas avoti tālākā projekta īstenoša-
nas gaitā var mainīties. 

8. Projekta organizācija 
Šajā sadaļā sniedz skaidrojumu par projekta personālu, un kā tas ie-
kļaujas vispārējā organizatoriskajā vai projekta plānā. Jūs sniegsiet 
pārskatus projekta valdei, kuru vada projekta sponsors. Atkarībā no 
jūsu projekta specifikas būs nepieciešams sagrupēt arī pārējās ieinte-
resētās puses, piemēram, gala lietotāji un IT darbinieki. 

Pielikums Nr. 3a: Projekta laika grafiks 
(vienkāršs piemērs)
Robežpunkti Izpildes laiks

Projekta uzsākšana 1. janv.

Plānošanas pabeigšana 10. janv.

Prasību precizēšana  21. janv.

Ražošana 1. marts

Ieviešana 8. marts

Pārskats 15. marts

Šeit parādīts vienkāršs attīstības projekta laika grafiks, kurā uzskaitīti tā 
galvenie robežpunkti. Nekādas nejaušības, kas varētu traucēt projekta 
īstenošanu paredzētajā laikā, netiek plānotas.  
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Pielikums Nr. 3b: Projekta laika grafiks (sa-
režģīts piemērs)

Posms Sāk Beidz Ilgums Rezultāts

Plānošana 1.janv. 10.janv. 7 dienas Projekta
pieteikums 

Prasību
konkretizēšana 13.janv. 24.janv. 10 dienas Prasību

specifikācija 

Ražošanas 
1.posms  3.febr. 14.febr. 10 dienas Alfa versija

Ražošanas 
2.posms  24.febr. 7.marts 10 dienas Beta versija

Ražošanas 
3.posms  

17.
marts

28.
marts

10 dienas Beigu versija

Pieņemšanas 
pārbaude 7.apr. 11.apr. 5 dienas Ražošanas

sistēma

Ieviešana 21.apr. 25.apr. 5 dienas -

Uzsākšana 28.apr. 28.apr. 0 dienas -

Kopā 67 dienas -

Projekts ir sadalīts vairākos posmos. Katra posma sākuma un beigu 
datums tiek norādīts atsevišķi. Ir arī pievienotas kolonnas, lai parādī-
tu katra posma ilgumu un sasniedzamos rezultātus. Projekta grafiks 
ietver trīs ražošanas cikla etapus: dizains - attīstīšana - novērtēšana. 
Šo ražošanas ciklu rezultāti ir sistēmas "alfa", "beta" un "beigu versija”. 
Jāatzīmē, ka kolonnā "ilgums" norādītais periods nesakrīt ar kalen-
dāro dienu skaitu starp plānoto sākuma un beigu datumu. Tas tādēļ, 
ka kolonnā „Ilgums” norāda darba dienu skaitu starp abiem datumiem. 
Piemēram, 2003. gadā no 1.janvāra līdz 10. janvārim (ieskaitot) ir 10 
kalendārās dienas, bet tikai 7 darba dienas. 

Nākamais svarīgais aspekts - projekta īstenošana vairs nenotiek nepār-
traukti. Tas nozīmē, ka starp dažām projekta fāzēm ir starpposmi. 
Piemēram, starp prasību konkretizāciju, kas noslēdzas 24. janvārī, un 
pirmā ražošanas posma sākšanos (3. februārī) ir 5 darba dienas, kas ne-
tiek ieskaitītas. Šīs dienas tiek turētas rezervē ārkārtas gadījumiem.

Cik daudz laika paredzēt neparedzētiem gadījumiem, ir pieredzes 
jautājums. 10 - 20% ir normāla prakse, lai gan arī ilgāks laika posms 
nav nekas neparasts. Plānojiet tik daudz, cik pēc jūsu domām ir nepie-
ciešams projekta dzīvotspējai.
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Pielikums Nr. 3c: Izstādes organizācijas laika 
grafiks21

Sešus mēnešus vai gadu pirms pasākuma

•	 Definējiet	 jautājumu	par	 izstādes	kuratoru,	tā	nepieciešamību.	Tas	
var būt konceptuāli ļoti svarīgi.

•	 Izveidojiet	budžetu	un	saņemiet	apstiprinājumu.
•	 Slēdziet	līgumu	ar	mākslinieku	(-iem).
•	 Organizējiet	ikmēneša	projekta	progresa	novērtēšanas	sanāksmes;	
•	 Izvēlieties	datumu,	bet	pirms	tā	apstiprināšanas	saskaņojiet		datu-

mu ar dalībniekiem un vēlreiz pārbaudiet, vai tajā dienā nav ieplā-
noti citi svarīgi darbi.

•	 Algojiet	komandu.
•	 Sastādiet	provizorisko	viesu	sarakstu,	uzziniet	un	apkopojiet	viesu	

adreses.
•	 Izvēlieties	tēmu.
•	 Izvēlieties	un	rezervējiet	izstāžu	telpu.
•	 Ja	pasākums	plānots	ārā	un	pastāv	risks,	ka	var	sākt	līt	lietus,	izvei-

dojiet atsevišķu rīcības plānu šādam gadījumam.
•	 Izvēlieties	iestādi,	kas	nodrošinās	ēdināšanas	pakalpojumus.
•	 Rezervējiet	nomas	 iekārtas:	 skaņu	 sistēmas,	ekrānus,	 apgaismoju-

ma iekārtas, galdus, krēslus, teltis u. c.
•	 Apstipriniet	pasākuma	vadītāju.
•	 Plānojiet	sākotnējos	drošības	pasākumus.
•	 Pārbaudiet	 un	 nokārtojiet	 apdrošināšanu	 jūsu	 pasākumam,	 ja	

nepieciešams.
•	 Saņemiet	visas	nepieciešamās	administratīvās	atļaujas.

21 ARTerial Network Project Management Toolkit for Arts and Culture  

•	 Plānojiet	publicitātes	pasākumus.

Trīs līdz sešus mēnešus pirms pasākuma

•	 Pabeidziet	attēlu,	dažāda	 izmēra	papīru	u.tml.	 izvēli.	 Šajā	procesā	
vēlams iesaistīt mākslinieku.

•	 Izstrādājiet	tekstus	(preses	relīze,	buklets,	publikācijas).
•	 Izvēlieties	un	pasūtiet	nepieciešamā	izmēra	rāmjus.
•	 Ieskenējiet,	sašķirojiet	attēlus.
•	 Izdrukājiet	attēlus	kā	apliecinājumus.
•	 Pabeidziet	un	apstipriniet	izstādes	atklāšanas	ceremonijas	viesu	sa-

rakstu.
•	 Sagatavojiet	adrešu	uzlīmes.
•	 Izvēlieties	ēdienkarti	ar	uzkodām	vai	vieglāmvakariņām	un	iesnie-

dziet to apstiprināšanai.
•	 Nepārtraukti	informējiet	visas	pasākuma	organizācijā	iesaistītās	pu-

ses par saviem plāniem un lūdziet atbalstu.
•	 Uzsāciet	publicitātes	pasākumus.
•	 Sāciet	veidot	loģistikas	izklāstu,	lai	dokumentētu	visus	organizato-

riskos pasākumus, pieņemtos un apstiprinātos lēmumus.
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Divus mēnešus pirms pasākuma

•	 Nosūtiet	drukāšanai	parakstīto	darbu.
•	 4	-	6	nedēļas	pirms	pasākuma	izsūtiet	ielūgumus.
•	 Pārliecinieties,	ka	telpa	ir	atbilstoši	sagatavota,	pārbaudiet,	vai	dar-

bojas visas iekārtas: gaisa kondicionieris, skaņu sistēma, IT aprīko-
jums, uzziniet, kāda programmatūra ir nepieciešama.

•	 Pārbaudiet,	vai	tiks	nodrošināta	papildus	palīdzība,	tostarp	izstādes	
gidu palīdzība.

•	 Izveidojiet	norādes	un	sagaidīšanas	zīmes	(posterus).
•	 Mēneša	beigās	nosūtiet	darbus	ierāmēšanai.

Divas vai četras nedēļas pirms pasākuma
•	 Uzstādiet	attēlus.
•	 Pārbaudiet	apgaismojuma	pārgrupēšanu	un	pārliecinieties,	ka	viss	

izdarīts pareizi.
•	 Reģistrējiet,	kuri	viesi	 ir	atbildējuši	uz	 ielūgumu	un	paziņojuši	par	

ierašanos.
•	 Izsūtiet	apstiprinājuma	biļetes,	stāvvietas	atļaujas,	ja	nepieciešams.
•	 Pārbaudiet,	 kā	 tiek	 īstenots	 publicitātes	 plāns.	 Ja	 nepieciešams,	

pārskatiet un to atjauniniet.
•	 Izsūtiet	detalizētus	norādījumus	visiem	programmas	dalībniekiem	

un runātājiem.
•	 Sazinieties	ar	ēdināšanas	iestādi,	nomas	uzņēmumu	par	nepiecieša-

majiem pakalpojumiem, saskaņojiet informāciju.
•	 Uzrakstiet	runu	un	ievadvārdus,	ja	nepieciešams.
•	 Izveidojiet	izstādes	atklāšanas	darba	kārtību	(laika	grafiku).		

Vienu nedēļu pirms pasākuma
•	 Sagatavojiet	 informatīvo	paketi	 -	komplektu	presei	un	plašsaziņas	

līdzekļiem.
•	 Iepazīstiniet	runātājus	ar	mākslinieku	biogrāfijām	un	galīgo	izstādes	

atklāšanas darba kārtību.
•	 Pārliecinieties,	 ka	 viss	 saplānots	 atbilstoši	 protokolam	 un	 veikti	

drošības pasākumi attiecībā uz amatpersonām vai VIP personām.
•	 Apstipriniet	 precīzu	 ēdināšanas	 pakalpojuma	 apjomu,	 atbilstoši	

dalībnieku skaitam
•	 Pārbaudiet,	vai	pabeigta	izstādes	iekārtošana.

Lielā diena
•	 Ierodieties	laicīgi.
•	 Paņemiet	 līdzi	 loģistikas	 izklāstu,	 pakalpojumu	 sniedzēju	 tālruņa	

numurus, izstādes atklāšanas scenāriju.
•	 Esiet	gatavi	ne	vēlāk	kā	1	stundu	pirms	pasākuma	atklāšanas.

Pēc pasākuma (izstādes atklāšanas)
•	 Nosūtiet	pateicības	darbiniekiem,	brīvprātīgajiem	un	pārdevējiem.
•	 Pabeidziet	 darbu	 rēķinu	 sagatavošanā	un	 sagatavojiet	 galīgo	bu-

džetu.

Kad izstāde slēgta:
•	 Pārrunājiet	 pasākuma	 norisi:	 veiksmes,	 trūkumus	 un	 veidus,	 kā	

nākotnē kaut ko uzlabot.
•	 Uzrakstiet	 atskaiti	 par	 galīgajiem	 izdevumiem.	Nosūtiet	 to	atbil-

stošajiem cilvēkiem.
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Pielikums Nr. 4: Risku fiksēšana
Vienkāršākais veids risku fiksēšanai ir izklājlapu tabulas izmantošana, 
kurā uzskaitīti riski un to prioritātes. Tādā gadījumā projekta komanda 
to var regulāri pārskatīt un nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīko-
ties, lai mazinātu vai novērstu šos riskus.  

Riska apraksts Biežums/ie-
tekme

Novērtē-
jums

Laika periods Rīcība

Svarīgāko 
komandas 
dalībnieku 
īslaicīga 
prombūtne 

Augsts/Zems Galvenais Projekts Pieņemt

Svarīgāko 
komandas 
dalībnieku 
ilglaicīga 

Zems/Augsts Galvenais Projekts Samazināt

Piegādātājs 
X nepiegādā  
produktu Y 

Zems/Zems Neliels 1. posms Pieņemt

Nepareizs lai-
ka plānojums Augsts/Augsts Kritisks Projekts Samazināt

... ... ... ... ...

Tabulā redzams, ka piegādātāja nespēja nodrošināt dažas sastāvdaļas 
ir novērtēta kā neliels risks. Šādu spriedumu var izteikt, pamatojoties 
uz pieredzi un situāciju skatot kontekstā ar pašreizējo projektu. Ja pie-
gādātājs ir labi zināms un uzticams, tad iespēja, ka nepieciešamais ne-
tiks piegādāts laikā, ir zema, un līdz ar to risku var klasificēt kā nelielu. 

Laika plānošanā svarīga ir arī pieredze. Ja iepriekšējos līdzīga rakstura 
projektos tika novērotas plānošanas problēmas, tad ir ļoti iespējams, 
ka šajā projektā būs līdzīgi. Šajā situācijā ir redzama risku vadības spe-
ciālista nepieciešamība, jo ir maz ticams, ka projekta vadītājs, lai cik 
viņš godīgs arī nebūtu, novērtētu savas plānošanas spējas kā "augsts" 
risks. 
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Aktivitātes1.11

1. Ievads
Individuālais darbs:
1. Kas ir projekta vadība? Kā jūs to raksturosiet?
2. Kas ir projekts? Definējiet to. Vai esat piedalījies kādā projektā? Ja 

jā, tad pastāstiet par to. 
3. Kādas ir projektu kopīgās pazīmes?
4. Nosauciet dažus projektu piemērus mākslā un kultūrā vai piedā-

vājiet savas projektu idejas.

2. Panākumu desmit aksiomas
Individuālais darbs:
1. Nosauciet un raksturojiet dažas panākumu aksiomas.
2. Kāpēc ir svarīgi definēt projekta mērķus? Kas varētu notikt, ja 

projekta vadītājs vai komanda nezina projekta mērķus? Kāds 
ir labākais veids, kā iepazīstināt projekta komandu ar projekta 
mērķiem? 

3. Kāpēc ir svarīga komandas komunikācija? Kādas ir rakstveida un 
mutvārdu komunikācijas priekšrocības?  

4. Vai elastība ir nepieciešamas veiksmīgai projektu vadībai? 

3. Kas ir projektu vadība?
Individuālais darbs:
1. Kas ir projekta mēroga trijstūris? Kā viena faktora izmaiņas iespai-

do pārējos faktorus?
2. Kas ir mērogs, vīzija un mērķi?

4. Izpratne par projekta dzīves ciklu
Individuālais darbs:
1. Raksturojiet projekta dzīves cikla  fāzes.
2. Uzzīmējiet  projekta dzīves cikla grafiku un izskaidrot katra posma 

ilgumu (izmantojiet piemēru par mākslas festivālu no studenta 
rokasgrāmatas. Pielikums Nr. 1: Vizuālās mākslas festivāla darba 
plāns.

5. 1. posms: Uzsākšana
Individuālais darbs:
1. Kādēļ ir svarīgi identificēt riskus projekta sākumposmā?  
2. Kādiem jābūt mērķiem pēc SMART metodes?

Grupu darbs:
Šajā apmācību posmā tiks izveidotas projektu komandas. Komandas 
sāks izstrādāt savus projektus: noteiks projekta mērķus, prasības, ie-
robežojumus, pieņēmumus, starpposmu mērķus (robežpunktus) un 
veidos izmaksu tāmi. Šī ir pasniedzēja vadīta aktivitāte, kur pasnie-
dzējs skaidro katru elementu un aicina dalībniekus identificēt šos 
elementus individuālo projektu ietvaros.

1. Nosakiet sava projekta mērķis, ņemot vērā septiņus padomus 
īpaši veiksmīgai projektu uzsākšanai.

2. Simulācijas spēle. Izmēģiniet projekta uzsākšanas sanāksmi. Nosa-
kiet lomas un uzdevumus katrā grupā.   

3. Definējiet projekta mērķus, izmantojot SMART modeli. 
4. Izveidojiet projekta uzsākšanas dokumentu (Izmantojiet pieliku-

mu Nr. 2: Projekta uzsākšanas dokumenta veidne studenta rokas-
grāmatā)
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6. 2. posms: Plānošana
Grupu darbs:
Turpiniet darbu grupās, kas tika izveidotas iepriekšējā nodarbībā. 
1. Izveidojiet sava projekta plānu (turpiniet strādāt ar projekta 

uzsākšanas dokumentu (Izmantojiet pielikumu Nr. 2: Projekta 
uzsākšanas dokumenta veidne studenta rokasgrāmatā)

2. Izveidojiet “Darba sadalījuma struktūru (DSS)” un Ganta diagram-
mu savam projektam (izmantojiet MS Project vai kādu citu brīv-
pieejas rīku). Piemēram: http://www.ganttproject.biz/ or http://
www.smartdraw.com/software/projectchart.asp) 

3. Izveidojiet sava projekta budžeta aprēķinus. (Izmantojiet MS Excel 
vai citu programmu vai rīku tā veidošanai).

4. Nosakiet visa veida riskus savam projektam (Izmantojiet Pieliku-
mu Nr. 4 : Risku fiksēšana studenta rokasgrāmatā.

7.  3. posms: Īstenošana
Grupu darbs:
1. Simulējiet projekta īstenošanu. Attīstiet dažādus iespējamos pro-

jekta īstenošanas scenārijus. 

8. 4. posms: Pārraudzīšana
Individuālais darbs:
1. Pārrunājiet, kādi ir četri galvenie projekta vadītāja uzvedības stili.

Grupu darbs:
1. Turpiniet projekta īstenošanas simulāciju. 
2. Simulējiet situāciju: Sarunu process vai komandas veidošana.

9. 5. posms: Noslēgums
Grupu darbs:
1. Novērtējiet  katras komandas darbu, balstoties uz sekojošiem jau-

tājumiem:
A. Vai projekts iekļāvās budžetā vai to pārsniedza? 
B. Vai projekts tika īstenots plānotajā laikā? 
C. Vai projektā tika īstenots plānotais apjoms? 
D. Vai projekts tika īstenots vajadzīgajā kvalitātē? 

2. Sagatavojiet sava projekta prezentāciju un iepazīstiniet ar to citas 
grupas (izmantojiet PowerPoint vai kādu citu prezentācijas rīku).
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Ievads. Digitālie stāsti2.1

Līdz ar jaunu plašsaziņas līdzekļu ienākšanu mūsu dzīvē arvien populā-
rāka kļūst 3 - 5 minūšu garu video stāstu veidošana. Šos stāstus var vei-
dot par personīgiem jautājumiem - notikumiem savā dzīvē, ģimenes 
svinībām, ceļojumu piedzīvojumiem, profesionālo karjeru vai arī iz-
veidot izdomātu stāstu. Videoklipus var veidot arī izglītības vai profe-
sionāliem mērķiem, piemēram, video CV.  

Šajā apmācību modulī jūs uzzināsiet, kā, izmantojot jaunos digitālos 
rīkus, ikviens pārliecinošā un emocionālā veidā var izstāstīt savu "patie-
so stāstu". Šajā modulī tiks analizēts, kādi elementi ir kopīgi mutiskajam 
stāstījumam, rakstiskajam un digitālajam stāstam, kādas prasmes jums 
ir nepieciešamas, lai izveidotu digitālo stāstu, un kāda ir šo prasmju 
loma mediju pratības veidošanā, kas ir viena no galvenajām un visne-
pieciešamākajām prasmēm  21. gadsimtā. 

Šajā modulī tiks apskatītas digitālo stāstu veidošanas prasmes, sākot ar 
idejas ģenerēšanu un tēmu analīzi. Uzzināsiet būtiskākos aspektus, kas 
jāņem vērā, lai radītu emocionālu un spēcīgu digitālo stāstu. 

Šādu stāstu veidošanas procesā ir vairāki soļi - pirmie no tiem ir saistīti 
ar ideju radīšanu, informācijas  vākšanu un apkopošanu. Šajā procesā 
var būt noderīgi grafiskie informācijas organizatori, kas palīdz organ-
izēt un sakārtot informāciju, pārvērst lielu daudzumu šķietami ne-
sakarīgu datu strukturētā, vienkārši uztveramā, vizuālā attēlojumā. Pēc 
tam tiek veidota stāsta karte, kam seko nākamais solis – teksta, kas tiks 

ierunāts un pievienots stāstam, uzrakstīšana. Ja vēlaties veidot digitā-
lu stāstu, tad pirms sākas tā tehniskā īstenošana, autoram ir "jāredz" 
stāsts jau pabeigtā veidā. Tas nozīmē, ka ir jāizlemj, kādi mediji - skaņa, 
video, fotogrāfijas, grafiskie un interaktīvie risinājumi ir nepieciešami.  

Šajā modulī tiks apskatītas dažas praktiskas metodes, piemēram, kā 
viegli izveidot stāsta karti un filmas scenāriju. 

2.1.1 Kas ir digitālais stāsts

Pastāsti man faktus, un es tos atcerēšos. 
Pasaki man patiesību, un es ticēšu.
Izstāsti man stāstu, un tas dzīvos manā sirdī mūžīgi (Indiāņu sakām-
vārds).

Jau kopš senseniem laikiem cilvēki stāsta stāstus - attēlo notikumus 
vārdos un tēlos. Mēs stāstām un klausāmies stāstus diendienā - sa-
tiekam draugus un stāstām par sevi, par to, kas ir noticis vai aprak-
stām, kā mēs kaut ko darām. Dažreiz mēs vēlamies ieskatīties nākotnē 
un iedomāties, kāda tā varētu būt. Stāsti tiek stāstīti par personīgo 
dzīvi, izmantoti mācību nolūkos klasē, lai informētu sabiedrību par 
notikumiem, atklājumiem, izgudrojumiem, labo praksi un daudz ko 
citu. Stāstu tehniku mēs izmantojam arī mūsu profesionālajā dzīvē. 

Dažos gadījumos dokumentēšanas un pieredzes apmaiņas process 
var būt diezgan akadēmisks un lasītāju pilnīgi neiedvesmojošs. Fakti 
un analītiskais aspekts, protams, ir svarīgi, bet, lai labo praksi padarītu 
neaizmirstamu, pārliecinošu un iespaidīgu, ir nepieciešams pievienot 
savu personīgo attieksmi. 
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Stāstniecība ir arī sena mākslas un komunikācijas forma, kas tiek iz-
mantota kā izklaides un izglītības līdzeklis, rīks, ar kura palīdzību nāka-
majām paaudzēm tiek nodotas kultūras un morālās vērtības un kas 
palīdz dalīties zināšanās un pieredzē. Stāstniecība laika gaitā ir attīstī-
jusies kopā ar tehnoloģiju attīstību. Ir pierādīts, ka sākotnēji cilvēce 
sazinājās izmantojot ķermeņa valodu, pēc tam sāka izmantot mutvār-
du komunikāciju, un tad izgudroja rakstu zīmes, ko izmantoja rakst-
veida saziņā. Līdz ar jauno mediju tehnoloģiju sasniegumiem attīstījās 
arī digitālā komunikācija.

Digitālo stāstu stāstīšanas asociācijas pārstāve Leslie Rule ir teikusi, 
ka digitālie stāsti ir senās stāstu mākslas mūsdienu izpausme. Digitā-
lie stāsti savu spēku gūst “saaužot” kopā attēlus, mūziku, stāstījumu 
un balsi, tādējādi stāsta tēliem, situācijām, pieredzei un viedoklim 
piešķirot dziļumu un spilgtas krāsas.

Digitālie stāsti ir radušies no mutvārdu stāstiem. To pamatu veido 
stāstīšanas māksla, bet pievienojot jaunus pieejamos multimediju 
rīkus un metodes, mēs veidojam digitālo stāstu. Tajā tiek apvienoti 
vairāki elementi: teksts, attēls, skaņa, balss un kustīgi (video) attēli. 
Katram no elementiem stāstā ir sava unikāla loma un tie visi kopā pa-
dara stāstu iespaidīgu un atmiņā paliekošu.

Ja uz digitālo stāstu skatāmies plašākā perspektīvē, tad terminu 
var attiecināt uz dažādiem jauna veida digitālā stāstījuma veidiem, 
piemēram, stāsti, kuriem pamatā ir teksts - blogi, tīmeklī veidotie  
stāsti, interaktīvie stāsti, hiperteksts, datorspēles, kurās iekļauts stāstī-
jums, audio un video podkāsti u.c. Digitālajos stāstos var iekļaut tikai 
dažus elementus, piemēram, tekstu, attēlus, audio materiālu. Ne vien-
mēr digitālajos stāstos, lai tie būtu efektīvi, spēcīgi un neaizmirstami 

jāiekļauj audio vai video. Var būt arī stāsti, kuros izmantoti tikai attēli, 
un stāsts tiek izstāstīts izmantojot attēlu spēku. 

Informācijas avotos ir sastopamas dažādas digitālo stāstu definīcijas, 
bet tajās visās ir minēta viena kopīga iezīme - ideja apvienot seno 
stāstīšanas mākslu ar kādu no daudzajiem pieejamajiem multimediju 
rīkiem vai līdzekļiem: grafiskajiem attēliem, audio, video, animācijām 
un publicēšanu tīmeklī. 

Ja pirms kāda laika digitālos stāstus un filmas veidoja tikai profesionāļi, 
tad mūsdienās visu vecumu cilvēki ar dažādu pieredzi, balstoties uz 
saviem dzīvesstāstiem vai iztēli, var radīt stāstus izmantojot datorus, 
digitālās kameras, ierakstīšanas tehniku un programmatūru.  Izman-
tojot internetu, cilvēkiem ir lieliska iespēja dalīties ar saviem stāstiem. 

Joe Lambert, kas ir Digitālo stāstu stāstīšanas centra līdzdibinātājs, 
paredz, ka digitālie stāsti ne pārāk tālā nākotnē būs galvenais pasaules 
iedzīvotāju vaļasprieks: http://members.shaw.ca/dbrear/dst.html.
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2.1.2 Digitālo stāstu loma medijpratības 
veicināšanā

Lai arī mūsdienās cilvēki aizraujas ar digitālo stāstu veidošanu, un tas 
varētu šķist jautri un viegli izdarāmi, tomēr, lai izveidotu pārliecinošu 
un iespaidīgu stāstu, ir nepieciešamas būtiskas intelektuālās prasmes.

Lai izveidotu efektīvu un emocionāli spēcīgu digitālo stāstu, ir jāap-
gūst daudz dažādu prasmju. Tās ir prasmes, kas nepieciešamas, lai 
radītu mums tik zināmos tradicionālos mutvārdu un rakstveida stāstus, 
kā arī digitālās, mākslinieciskās prasmes, komunikācijas un kritiskās 
domāšanas prasmes. 

Digitālais stāsts ir mutvārdu prezentācijas un mediju kombinācija, 
bet tā pamatā ir stāsts, kas ietver noteiktu ainu iedomāšanos vai at-
cerēšanos un to aprakstīšanu spilgtā un auditorijai atmiņā paliekošā 
veidā. Veidojot stāstu, jums ir jādomā par saturu - kā darbojošās perso-
nas (stāsta varoņus) saistīt ar vidi un notikumiem, kā tie mijiedarbosies 
un papildinās viens otru. Tas attīsta prasmes sakārtot darbības un no-
tikumus noteiktā secībā, veidot loģiskus un pārliecinošus argumentus. 

Ja rakstu valoda galvenokārt balstās uz vārdiem, tad stāstot savu stāstu 
kādam citam cilvēkam, jūs aprakstiet ainas, izmantojot mutvārdu valo-
du, kas atšķiras no rakstu valodas. Mutvārdu valodai ir savi darbības 
principi, stiprās puses un ierobežojumi, kā arī daudzi komunikatīvie 
elementi, kas papildina vārdus, piemēram: balss tonis, sejas izteiksme, 
žesti, ķermeņa valoda, acu izteiksme, orientācija telpā (vēršanās pret 
klausītāju vai prom no klausītāja).

Turklāt daudzi no mutvārdu runas komunikatīvajiem elementiem, 
piemēram, balss tonis, ir pietiekami spēcīgi, lai pilnībā pārspētu vārdus.  

Digitālo stāstu veidošanas procesā tiek rakstīts stāsta plāns un scenā-
rijs, un šajā procesā ir nepieciešamas labas rakstīšanas un valodas lie-
tošanas prasmes.  

Trīs galvenās jomas, kas, rakstot stāstu, ir ārkārtīgi svarīgas: valodas lie-
tošana, auditorijas noteikšana un viedokļa formulēšana.

Valodas lietojums rakstīšanā ietver vārdu krājumu un stāsta loģisko uz-
būvi. Auditorija ir lasītāju, klausītāju un skatītāju kopums, pie kā autors 
vēršas. Svarīgi ir saprast, kāds ir jūsu mērķis. Digitālā stāsta scenārija 
rakstīšana, pārskatīšana un rediģēšana palīdz organizēt stāstu. Digitā-
lais stāsts ir radošās rakstīšanas un personīgo pārdomu sinerģija, kas 
izteikta skaidrā un loģiski strukturētā veidā. Akadēmiskajos, izglīto-
jošajos digitālajos stāstos rakstīšana tiek izmantota, lai plānotu, veido-
tu scenāriju un izveidotu stāstu, kas parāda izpratni satura jomā. 

Galvenie jautājumi, kas būtu sev jāuzdod, lai pārbaudītu stāsta struk-
tūru un saturu: 

Vai tas ir vērsts uz konkrētu auditoriju?  

Vai tas ir loģiski strukturēts?  

Vai doma ir izteikta skaidri un kodolīgi?  
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Uzrakstīts stāsts kļūst vēl aizraujošāks, ja tiek izmantoti vizuālie attēli, 
kas ir kļuvuši par dominējošo komunikācijas formu daudzos medijos 
un formātos. 

Vizualizēšana, pirmkārt, ir jāuzlūko kā prasme, kā konstruktīvs pro-
cess, kurā indivīds atlasa un sistematizē domas, informāciju, datus vai 
atziņas subjektīvi racionālā (arī mākslinieciskā) formā. Tas ir process, 
kurš nodrošina domas tālāku attīstību. 

Otrkārt, vizualizēšanu var aplūkot kā produktu, ko izmanto, lai citiem 
nodotu informāciju vai saistošā un uzskatāmā formā prezentētu ziņas. 

Treškārt, vizualizēšanu var aplūkot kā vispārīgu mācīšanās prasmi, kas 
attīstāma mācību procesā, lietojot gan zīmuli un papīru, gan informāci-
jas tehnoloģijas.  Veidojot digitālo stāstu, jums ir jāinterpretē, jāvei-
do vai jāizvēlas attēli, lai auditorijai nodotu informāciju, stāsta jēgu. 
Digitālie stāsti būtībā ir multimediju mākslas projekti, kuru pamatā 
ir stāsts. Nav svarīgi, kādas tehnoloģijas būs pieejamas nākotnē. Mēs 
centīsimies stāstīt stāstus, izmantojot tās tehnoloģijas, kas pieejamas 
šodien.

Līdz ar mūsdienu tehnoloģiju attīstību ir pieejami dažādi rīki, ar kuru 
palīdzību var veidot lieliskus digitālos stāstus. Prasmes, kas nepiecieša-
mas, lai radītu digitālo stāstu: sameklēt, apkopot un apstrādāt in-
formāciju, izmantot to kritiski un sistēmiski, novērtēt tās atbilstību un 
atšķirt reālo no virtuālā, vienlaikus apzinoties to saistību. Jums ir jāprot 
izmantot dažādus rīkus, lai radītu, prezentētu un saprastu sarežģītu in-
formāciju, jāprot sameklēt un izmantot interneta pakalpojumus. 

IKT izmantošanai nepieciešama kritiska un pārdomāta attieksme pret 

pieejamo informāciju un atbildīga interaktīvo plašsaziņas līdzekļu iz-
mantošana.

Lai 21. gadsimtā gūtu panākumus, būtiska ir digitālo prasmju apguve 
augstā līmenī. Digitālā stāstniecība, tāpat kā tradicionālā stāstniecība, 
ir radošs process un vingrināšanās komunikācijas prasmju pilnveidē. 
Autoriem nepieciešams prast vizualizēt un izmantot savu iztēli.

Komunikācijai ir svarīga loma digitālo stāstu veidošanā. Jums ir ne-
pieciešams apspriest idejas, analizēt, kritizēt, sniegt informāciju un 
izklāstīt savu unikālo viedokli. Tas tiek darīts diskutējot ar grupas bied-
riem vai kolēģiem. Publicējot savu digitālo stāstu interneta vidē, jūs to 
padarāt publisku.

Tas nozīmē, ka kļūstat par plašākas sabiedrības locekli, kam ir savs vie-
doklis un atbildības sajūta pret citiem, reizē sniedzot arī pozitīvu iegul-
dījumu digitālajā kultūrā. 

No otras puses, lai efektīvi un skaidri izteiktu un nodotu citiem savu 
ideju, jums ir nepieciešamas ļoti praktiskas prasmes - kā atbilstoši iz-
mantot pieejamos rīkus, pareizu valodu un ņemt vērā visus citus as-
pektus efektīvas komunikācijas panākšanai. 

Veidojot digitālos stāstus ir svarīgi redzēt un saprast tehnoloģiju un 
mediju milzīgo spēku - kā tie ietekmē mūsu domāšanu, emocijas un jū-
tas. Tā kā mediji ir ļoti spēcīgi, mums ir īpaši jāapzinās to pārliecināšanas 
spēks un jākontrolē, kā tas ietekmē mūsu pašu dzīvi. 

21. gadsimtā ir nepieciešama prasme piemērot kritērijus atbildīgai 
IKT izmantošanai, atpazīt iespējamos riskus, kā arī izmantot uzvedības 
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normas, kas veicina atbilstošu sociālo komunikāciju tīmeklī. Kritiskā 
domāšana, atbildība un lēmumu pieņemšana ir prasmes, kas ar to 
saistītas. 

Mediju pratība ietver prasmi piekļūt, analizēt, izvērtēt un arī vei-
dot medijus. Šajā jomā izglītoti cilvēki var kritiski analizēt to, ko viņi 
lasa grāmatās, avīzēs, žurnālos, redz un dzird televīzijā, radio, filmās, 
reklāmās, video spēlēs, internetā, kā arī novērtēt jaunās tehnoloģijas, 
kas ienāk mūsu dzīvē. Tā ietver arī prasmju apguvi, kā izveidot ziņoju-
mus, izmantojot drukas rīkus, audio, video un citus multimediju rīkus.

Stāsta veidošanas tehnika2.2

2.2.1 Laba stāsta elementi 
Kā šodien digitālajā laikmetā var pastāstīt stāstu, kas izceļas citu vidū, 
piesaista cilvēku uzmanību un tos aizrauj? Jāizprot, ka digitālais stāsts 
apvieno stāstu stāstīšanas mākslu ar radošu digitālo rīku izmantošanu, 
kad tiek apvienoti digitālie un grafiskie attēli, teksts, ieskaņots auto-
ra stāstījums, izmantots video, kadru pārejas un mūzika. Lai izveidotu 
stāstu par konkrētu tēmu, ļoti svarīga ir gan stāstīšanas māksla, gan 
digitālo rīku izmantošana - tikai pareizs līdzsvars starp aizraujošu stāstu 
un jēgpilnu digitālo rīku izmantošanu var radīt spēcīgu digitālo stāstu. 

Atkarībā no mērķa un mērķauditorijas stāstu veidošanā ir bezgala daudz 
pieeju, bet ir daži pamatelementi, kas stāsta plānošanas un rakstīšanas 
laikā, kad tiek izstrādāti un pārskatīti teksti, veidots scenārijs, būtu no-

teikti jāievēro. Šajā posmā stāstnieks izlemj, par ko tiks stāstīts un kā 
stāsts kopumā izskatīsies. Kad teksts un scenārijs ir gatavs, var sākt vei-
dot stāstu, izmantojot dažādus digitālos rīkus. Digitālā stāsta veidošana 
nav vienkāršs process, kurā var izmantot noteiktu recepti vai formulu. 
Jāpieliek daudz laika un pūļu, lai izlemtu, kā dažādie elementi veidos 
katra stāsta struktūru, kā atrast līdzsvaru starp šiem elementiem. 

Ir vairāki ieteikumi, kas jāņem vērā, lai radītu efektīgu un spēcīgu digi-
tālo stāstu: 

 Digitālajam stāstam tāpat kā tradicionālajam stāstam ir noteikta 
struktūra: sākums, vidus un beigas. 

 Stāsta sākumdaļai jāaizrauj skatītājs. To var panākt, uzdodot jautā-
jumu, piedāvājot  dilemmu vai pretrunīgu apgalvojumu. Tas liktu 
skatītājiem turpināt skatīties, lai redzētu, kā problēma tiek atrisināta. 

 Stāsta vidusdaļa parasti apraksta notikumu gaitu: Kas notika? Kā 
problēma tika atrisināta? 

 Stāsta beigu daļa atklāj risinājumu un secinājumus: Kā situācija tika 
atrisināta? Stāsta beigām ir arī jāatklāj jūsu ideja vai galvenā doma. 

 Stāsti nav tikai faktu izklāsts. Stāsti tiek stāstīti, lai sniegtu kādu vēstī-
jumu. Ļoti svarīgi ir noformulēt galveno ideju vai galveno domu, ko 
vēlaties nodot auditorijai. Pārdomājiet, pie kādas mērķauditorijas 
ar savu stāstu jūs vēršaties un virziet stāstu uz šo konkrēto auditori-
ju. 

 Labs digitālais stāsts sākas kā labs stāsts, kas atklāj personīgo 
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pieredzi. Viena no digitālā stāsta unikālajām iezīmēm ir tā, ka kat-
rā stāstā tiek pausts personīgais viedoklis vai skatījums par to, kā 
šis stāstā attēlotais īpašais notikums vai situācija skar stāsta autoru, 
līdzcilvēkus vai cilvēci kopumā. Veidojot digitālos stāstus, ieteicams 
balstīties uz cilvēka paša pieredzi un izpratni, atklāt rakstnieka vai 
stāstnieka personīgo viedokli. Stāstot stāstu, ir būtiski izmantot 
pirmās personas vietniekvārdu "es", nevis stāstīt trešajā personā. 
Digitālais stāsts atklāj rakstnieka vai autora viedokli, nevis vienkārši 
piedāvā faktus par kādu tēmu. 

 Labs stāsts rada intrigu vai spriedzi ap situāciju, kas tiek atklāta stās-
ta sākumā un atrisināta beigās, dažreiz ar negaidītu pavērsienu. Ne-
atrisināmas vai intriģējošas situācijas, spriedze piesaista un notur 
skatītāja uzmanību līdz pat stāsta beigām.

 Visefektīvākie digitālie stāsti auditorijā izraisa neaizmirstamas emo-
cijas. Emocionālais saturs var palīdzēt noturēt auditorijas uzmanī-
bu. Dažādie elementi, piemēram, attēli, efekti, mūzika un balss in-
tonācija emocionāli bagātina stāstu, izraisot smieklus, asaras, prieka 
izpausmes vai citas emocijas. 

 Labā stāstā ideja vai doma jāatklāj maksimāli konkrēti un īsi. Dažkārt 
digitālajā stāstā galveno ideju skatītājiem var efektīvi, skaidri un 
spēcīgi nodot, izmantojot tikai dažus attēlus, dažus vārdus un vēl 
mazāk specefektu. Stāstā nav nepieciešams atklāt vissīkākās de-
taļas, ļaujiet vaļu skatītāju iztēlei, ko veicina saklausāmās skaņas 
vai attēlotā vide. Stāsta saīsināšanas būtība slēpjas mākslā sagla-
bāt stāsta jēgu, tajā pat laikā domas izteikšanai kopā ar attēlu un 
skaņu izmantojot mazāk vārdu. Saīsināšana gan iesācējiem, gan 
pieredzējušiem rakstniekiem ir visgrūtākais uzdevums. Ierobežoju-

mu noteikšana digitālajiem stāstiem palīdz padarīt veidošanas pro-
cesu pārskatāmu un vadāmu, un tas arī ļauj skatītājiem noskatīties 
stāstus īsā laika posmā. Lai izveidotu īsu un kodolīgu stāstu, auto-
ram jāizlemj, kas ir būtiski un ko var izlaist. Kompakts, dinamisks 
digitālais stāsts saturēs tikai tos elementus, kas nepieciešami, lai no 
stāsta sākuma līdz beigām noturētu auditorijas uzmanību.  

 Stāsta ritms ir tas, kas notur auditorijas uzmanību un interesi. 
Jābūt uzmanīgiem, lai nepadarītu stāstu "monotonu", kas var būt 
sinonīms vārdam "garlaicīgs ", jo nemainīgs temps nevar noturēt 
auditorijas uzmanību. Ir svarīgi ievērot līdzsvaru starp stāsta garu-
mu un tempu. Stāstnieki-iesācēji bieži mēģina savu tekstu iekļaut 
divu minūšu digitālajā stāstā, lasot to, cik ātri vien iespējams. Stāsta 
saīsināšana tiek panākta uz tempa rēķina un šāda pieeja arī neļauj 
autoram variēt vai mainīt tempu. Šos aspektus ir svarīgi pārdomāt 
jau tekstu rakstīšanas un pārskatīšanas procesā, lai digitālā stāsta 
veidošanas procesā runas temps būtu dabisks un to varētu variēt. 
Mainot tempu vairākās stāsta vietās, var veicināt dažādu emociju 
rašanos auditorijā. Mūzika, temps, runas ātrums, attēlu rādīšanas 
ilgums, panoramēšanas un attālināšanas ātrums palīdz veidot 
tempu. Parasti temps ir konsekvents visā stāstā, bet dažreiz var arī  
iestāties pauze, temps var paātrināties vai samazināties.

 Tā kā digitālie stāsti atklāj personas emocijas, pieredzi, attieksmi, 
tad stāstītāja balsij (augstumam, diapazonam, tembram) ir būtiska 
nozīme, lai ļoti personiskā veidā atklātu stāstītāja domu un nolūku. 
Šis ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas veicina digitālo stāstu 
efektivitāti. Stāstot savu stāstu, jūsu balsi ne ar ko nevar aizstāt. Ir 
ieteicams atrast laiku, lai vingrinātos teksta stāstīšanā, lai runātājs 
to varētu norunāt dabiski un klausītājam pieņemamā ātrumā. Ja 
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teksts tiek vienkārši nolasīts no lapas, tad balss neskanēs dabiski un 
auditorija nebūs pārliecināta, kā reaģēt. 

 Digitālajos stāstos atšķirībā no tradicionālajiem mutiskajiem vai 
rakstiskajiem stāstiem, lai parādītu daļu no konteksta, attēlotu vidi, 
sniegtu informāciju un piešķirtu emocionālu nozīmi, var izmantot 
attēlus, video, skaņu un mūziku. 

 Labā stāstā tehnoloģijas tiek izmantotas prasmīgi, komunikāciju 
nodrošinot ar attēlu, skaņas, balss, krāsas, telpas, animācijas, dizai-
na, pāreju un specefektu palīdzību. Pavaicājiet sev, vai jūsu mediju 
resursi veic dekoratīvo, ilustrējošo vai izskaidrojošu lomu. Mūzika 
ir profesionālā kino svarīgs elements, un to var uzskatīt par būtis-
ku elementu, lai izveidotu pārliecinošu stāstu. Pareizi izmantota 
mūzika var uzlabot un papildināt stāstu, pievienojot stāstījumam 
sarežģītību un dziļumu. 

2.2.2 Digitālo stāstu veidi
Par digitālo stāstu principā var saukt jebkuru stāstu, kas tiek stāstīts, 
izmantojot digitālos medijus. Tomēr Kalifornijas (ASV) digitālās stāst-
niecības centrs to saista ar 3 - 5 minūšu video, ko veidojis kāds, kas nav 
profesionālis mediju jomā. Centra darbinieki uzskata, ka ikvienam no 
mums ir daudz stāstu, ko stāstīt.

Cilvēki redz, dzird un uztver pasauli dažādos veidos, un tas nozīmē, ka 
arī viņu izmantotās stāstu stāstīšanas formas un pieejas ir ļoti atšķirī-
gas.  

Mūsu dzīvē ir daudz stāstu, kurus var pārvērst multimediju projektā. 

Pēc stāsta satura tos var iedalīt trīs lielās grupās:  

 personīgie jeb personiskie stāsti - stāsti, kas satur pārskatu par 
nozīmīgiem notikumiem cilvēka dzīvē;  

 vēsturiskas dokumentālās filmas - stāsti, kas pēta vēsturi, pagātnes 
notikumus un palīdz tos izprast;

 stāsti, kas paredzēti, lai informētu skatītāju par konkrētu jēdzienu, 
praksi vai darbību. 
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2.2.2.1 Personīgie jeb personiskie stāsti
Šis, iespējams, ir populārākais digitālo stāstu veids, kuros autors stās-
ta par savu personīgo pieredzi, kas saistīta ar nozīmīgiem notikumiem 
viņa dzīvē. Šie stāsti var būt emocionāli ļoti uzlādēti un arī personīgi 
svarīgi. Ja jums ir īpašas jūtas vai attieksme pret konkrētu notikumu vai 
personu jūsu dzīvē, jūs arī noteikti uzrakstīsiet pārliecinošu un spēcīgu 
stāstījumu. Digitālie stāsti personīgi kļūst tad, kad autors stāsta pats, 
izmantojot savu balsi, atspoguļo personiskos atklājumus, pieredzi. 

Daži iespējamie personisko/personisko stāstu temati: 

 Raksturu/attiecību stāsti pēta, kā mēs mīlam, kas mūs iedvesmo, ko 
mums nozīmē mūsu attiecības. Mēs varam atklāt, kā mēs satikām 
savu partneri, kā tas bija, piemēram, kad piedzima bērns, vai kādas 
ir mūsu attiecības ar vecākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām. Ša-
jās svarīgajās attiecībās mēs vēlamies salīdzināt savu un citu cilvēku 
pieredzi. Tie ir arī stāsti, kuru veidošanā parasti tiek izmantots daudz 
dokumentāla materiāla, piemēram, ģimenes fotogrāfijas, video u. c. 

 Piemiņas vai atceres stāsti atspoguļo atmiņas par cilvēkiem, kuriem 
ir bijusi svarīga loma kāda dzīvē un kuru vairs nav ar mums. Šie stās-
ti bieži vien ir ļoti skumji, bet emocionāli spēcīgi un var palīdzēt tikt 
pāri sērošanas laikam. 

 Izaicinājumu stāsti parāda, kā mēs savā dzīvē pārvaram lielus 
šķēršļus, izaicinājumus un sasniedzam mērķus. Šie stāsti var būt 
analītiski, tajos sniegts atskats uz svarīgiem mūsu pagātnes mir-
kļiem, pastāstīts par soļiem, ko mēs esam spēruši, lēmumiem, kurus 
esam pieņēmuši, un pie kāda risinājuma esam nonākuši. 

 Stāsti par vietu attēlo svarīgākās vietas mūsu dzīvē: mājas, pilsē-
tas, kurās esam dzīvojuši, studējuši, mūsu pieredzi, kas saista mūs 
ar citiem cilvēkiem. Stāsts var tikt veidots par māju, kurā patreiz 
dzīvojat, senču mājām, pilsētu, parku, kalnu vai mežu, kas jums ir 
mīļš, restorānu, veikalu vai pulcēšanās vietu. Piemēram, izveidotais 
stāsts par kādu vietu sniedz skatītājam ieskatu autora vērtību sis-
tēmā saistībā ar pārējo sabiedrību.

 Stāsti par piedzīvojumu, braucienu vai ceļojumu atspoguļo un attēlo 
vietas, kuras mēs apceļojam un apmeklējam, piedzīvojumus, kas ar 
mums atgadās ceļojumos. Savādi, bet gandrīz visi prot izstāstīt inte-
resantus ceļojumu piedzīvojumus, taču bieži vien no šiem stāstiem 
ir grūti izveidot efektīvu multimediju projektu. Pirms došanās ceļo-
jumā mēs reti domājam par fotoattēlu vai video uzņemšanu tieši 
stāsta veidošanai. Dažkārt tas var šķist pat apgrūtinoši. Ja vēlaties 
veidot digitālo stāstu, pirms došanās nākamajā ceļojumā padomā-
jiet par stāsta ideju, plānu, kā arī kāda veida attēli, video vai skaņa 
būs noderīgi stāsta veidošanai. 

 Stāsti par notikumiem mūsu dzīvē attēlo nozīmīgus notikumus, 
kurus mēs atceramies un ar kuriem vēlētos dalīties. Tie varētu būt 
stāsti par mērķu sasniegšanu, piemēram, skolas beigšanu, vai par 
uzvarētāju komandu sporta sacensībās. Šie notikumi bieži tiek do-
kumentēti, tādējādi jums būtu viegli izveidot multimediju stāstu. 

 Stāsti par to, ko mēs darām, ļauj mums stāstīt par mūsu darbu, pro-
fesiju un karjeru. Tajos mēs atklājam to, kas mums ir svarīgi. Dau-
dziem cilvēkiem dzīvesstāstu veido viņu darbs. Domājot par to, kas 
viņi ir, cilvēki arī atsaucas uz saviem hobijiem vai sociālo piederību. 
Labs stāsts bieži rodas, ja mēs paskatāmies uz zināmo jaunā veidā 
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un ar jaunu nozīmi

2.2.2.2 Stāsti, kuros pēta vēsturiskus notikumus
Daudzi personiskie stāstījumi, atmiņas var tikt papildinātas ar vēsturis-
ku informāciju, t.i., materiālu, kas ir savākts un, veidojot digitālo stāstu, 
tiek izmantots, lai analizētu un iepazīstinātu ar notikumiem vēsturē, 
piešķirtu šiem notikumiem dziļumu un īpašu nozīmi. Digitālā stāsta 
izveidē autori var izmantot vēsturiskās fotogrāfijas, avīžu virsrakstus, 
ierakstītās runas un citus pieejamos materiālus.  

Piemēram, valstsvīru vai citu prominentu cilvēku runu audio ieraksti 
un notikumu fotogrāfijas var tikt izmantotas par pamatu digitālajam 
stāstam, kas pēta nozīmīgus vēstures notikumus. 

2.2.2.3 Informatīvie stāsti
Šie stāsti demonstrē mācību un izzināšanas procesu. Autora uzdevums 
ir ilustrēt, kā tiek atklāti fakti, lai nokļūtu pie patiesības, noteikta rezul-
tāta, piemēram, kā tiek salabots velosipēds vai izstrādāts kāds jauns 
produkts. Šāda veida digitālie stāsti dažādās jomās, sākot no matemā-
tikas un zinātnes, līdz pat mākslai, tehnoloģijām utt., var tikt izmantoti 
kā mācību materiāls. 

Stāsti var tikt veidoti kā instrukcija vai padoms, kas jādara, lai uzlabotu 
savas prasmes, vai kā labāk izmantot dažādus rīkus. 

Un, protams, stāstus var izveidot, kombinējot visus trīs iepriekš  minē-
tos veidus, piemēram, autobiogrāfiskā stāstā kā fonu personiskajam 
stāstījumam var izmantot vēsturisku materiālu.  Visapkārt ir tik daudz 

stāstu!. Jums ir jānotver šie mirkļi, momenti un jāizmanto filmas veido-
šanā. Dariet to! 

Ir dažādi digitālo stāstu veidi. Ir stāsti, kuros iekļauts tikai audio ma-
teriāls un tie balstās uz vārdiem, skaņas efektiem, reportāžu ierakstiem 
un mūziku. 

Hiperteksta vide veicina interaktīvo stāstu radīšanu, kurā "lasītājs" iz-
vēlas ceļus, lai pētītu dažādas iespējas. Tīmeklī balstīti mediji veicina 
stāstu veidošanu ne tikai ar vārdu, bet arī ar filmu, fotoattēlu, skaņu un 
grafisko attēlu iekļaušanu. 

Viens no digitālā stāsta veidiem ir īsfilma. Tā parasti ir ļoti īsa filma, 
kuras garums ir no dažām sekundēm līdz 5 minūtēm. Tā ļauj stāstītā-
jam apvienot rakstīšanu, foto, video kadrus, skaņas efektus un mūziku.  
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Intervija un reportāža2.3

2.3.1 Intervija
Datus un informāciju var iegūt vairākos veidos: apmeklējot notikumu 
vietas, savācot audio un video materiālus, fotogrāfijas, ierakstot in-
tervijas vai pašinterviju, pētot dokumentus utt. 

Šodien nevar žēloties par informācijas trūkumu – to sniedz televīzija, 
radio, avīzes, žurnāli, grāmatas, plakāti, internets, informāciju gūstam 
arī dažādos pasākumos, sanāksmēs, ejot pa ielu. Dažreiz mēs pat īpaši 
to nevēlamies saņemt, bet tā turpina plūst!

Atcerieties, ka veidojot digitālo stāstu, jums informācija būs nepiecieša-
ma kā resurss: jūs to meklēsiet, atlasīsiet, novērtēsiet un organizēsiet. 
Digitālais stāsts vienmēr pauž autora personīgo attieksmi un viedokli, 
tādējādi jūs arī radīsiet informāciju kā produktu: pārstrukturētu, pārvei-
dotu informāciju un attīstītas personīgās idejas. 

Vārds intervija ir cēlies no latīņu valodas – priedēklis „inter” - nozīmē 
"starp", "savstarpēji", "kopā", vārda sakne „view” - nozīmē "redzēt". 

Intervija ir saruna, kurā viena persona (intervētājs), iegūst informāciju 
no citas personas (intervējamā). 

2.3.1.1 Intervijas veidi
Ir zināmi trīs galvenie intervijas veidi.

Reizēm informācija tiek iegūta brīvā, vispārīgā sarunā, citos gadījumos 
respondents noteiktā secībā atbild uz iepriekš sagatavotiem jautāju-
miem. Dažkārt intervētājs uzdod papildjautājumus, bet dažkārt stingri 
ievēro sagatavoto jautājumu secību un skaitu. Atkarībā no tā, cik brī-
va vai “rāmjos” iekļauta ir intervija, mēdz runāt par pilnīgi strukturētu, 
daļēji strukturētu un nestrukturētu interviju.  

Strukturētā intervija balstās uz noteiktiem, iepriekš sagatavotiem 
jautājumiem, uz kuriem intervējamais sniedz atbildes. Intervijas jautā-
jumi ir sakārtoti noteiktā kārtībā. Intervētājs jautājumus uzdod tieši tā, 
kā tie ierakstīti intervijas plānā. Parasti netiek uzdoti papildu vai pre-
cizējoši jautājumi. Ja tādi tomēr tiek paredzēti, tad arī šie jautājumi ir 
precīzi strukturēti. Šādu interviju jautājumu rakstīšanā jāievēro tie paši 
noteikumi un principi, kas aptaujās. Var teikt, ka pilnīgi strukturēta in-
tervija ir mutiski īstenota aptauja, jo intervētājs jau iepriekš ir nolēmis, 
kādus jautājumus uzdos, kādā secībā šie jautājumi tiks uzdoti, kāda 
informācija tiks iegūta. Intervētājs vada un kontrolē interviju un in-
tervējamais atbild uz konkrētiem jautājumiem. Parasti šādās intervijās 
lielākā daļa jautājumu ir slēgta tipa.  

Daļēji strukturēta intervija nenorit tik oficiāli, jautājumus var mainīt, 
pielāgojot tos specifiskajam kontekstam un balstoties uz intervējamā 
atbildēm, var tikt uzdoti papildus  jautājumi. Daļēji strukturētā intervija 
vairāk līdzinās sarunai. 

Šādā gadījumā tiek sagatavots tādu jautājumu saraksts, kas varētu būt 
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noderīgi nepieciešamās informācijas iegūšanai. Vairums jautājumu for-
mulēti tā, ka tiek sagaidītas brīvas atbildes, kas samazina intervējamās 
personas noskaņošanu noteiktu atbilžu sniegšanai. Ja nepieciešama 
detalizētāka informācija, iespējama papildus jautājumu uzdošana. 
Daļēji strukturēta intervija ir diezgan līdzīga nestrukturētai intervijai, 
tomēr nodrošina objektīvākas un saskanīgākas informācijas iegūšanu, 
kas atvieglo tālāku informācijas apstrādi (klasificēšanu, kodēšanu un 
analīzi). 

Nestrukturētās intervijas veikšanai iepriekš netiek sagatavots noteiktā 
secībā sakārtotu jautājumu saraksts. Intervētājs patur prātā intervijas 
kopējo mērķi un intervijas laikā darbojas tā, lai iegūtu nepieciešamo 
informāciju. 

Nestrukturētas intervijas ir noderīgas, ja nākas saskarties ar jaunu, nezi-
nāmu vai grūti formulējamu problēmu.  Intervējamie jūtas brīvāk, viņi 
tiek aicināti izteikt savas domas par dažādām tēmām, pamatojoties uz 
viņu pieredzi, interesēm utt. 

Lietojot nestrukturētās intervēšanas metodi, jārēķinās ar to, ka rezul-
tātu apkopošana var būt visai apgrūtināta un sarežģīta. Intervētājam 
jābūt uzmanīgam, lai nepazaudētu sarunas mērķi, pretējā gadījumā 
intervija zaudēs jēgu, tiks veltīgi izniekots laiks, un netiks iegūta ne-
pieciešamā informācija.  

 Pirms intervijas veikšanas un ierakstīšanas pārdomājiet, kāpēc jums 
šī intervija nepieciešama, kādu informāciju vēlaties iegūt, kāds ir 
jūsu intervijas mērķis un kāda ir stāsta ideja.

 Pirms intervijas identificējiet, kurus cilvēkus vēlaties intervēt. 
      Izvēloties intervējamo, uzdodiet sev trīs jautājumus:  

1. Vai intervējamajai personai ir informācija, kas jums ir nepie-
ciešama?  

2. Vai konkrētā persona ir pieejama intervijai?  
3. Vai persona jums sniegs nepieciešamo informāciju? 

 Sagatavojiet un pierakstiet intervijas jautājumus. Pārdomājiet, kā-
dus jautājumus jūs uzdosiet un kāpēc. Lai intervija būtu veiksmīga, 
dodoties intervēt, jābūt skaidrai izpratnei par to, ko jūs no tās vēla-
ties gūt. 

 Izšķir slēgtos un atklātos jautājumus.

1. Par slēgtajiem sauc jautājumus, uz kuriem tiek gaidīta atbilde 
"jā" vai "nē". Ar slēgto jautājumu palīdzību mēs mudinām inter-
vējamo izšķirties pieņemt viennozīmīgu lēmumu. Slēgtie jautā-
jumi nereti rada saspringtu atmosfēru, sevišķi intervijas sākumā, 
jo ļoti sašaurina intervējamā izvēles iespējas, steidzina viņu. Lai 
arī ar slēgto jautājumu palīdzību mēs "bīdām" sarunas partneri 
mums vēlamā virzienā, tomēr tie ir maz informatīvi, jo neļauj 
mums pilnībā noskaidrot intervējamā pozīciju, vajadzības un 
intereses. Intervijās, kuru mērķis ir iegūt informāciju, slēgtos 
jautājumus vajadzētu izmantot ļoti apdomīgi. 

2. Atklātie jautājumi sākas ar vārdiem, piemēram, "Kas", "Ko", "Kur" 
un "Kad". Tie dod iespēju sniegt aprakstošu atbildi, aktivizē 
intervējamo, pauž interesi par viņa viedokli, rosina apdomāt 
savas atbildes un sniegt mums informāciju, neaprobežojoties 
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tikai ar uzdoto jautājumu. Atklātie jautājumi paplašina partnera 
manevra iespējas sarunas laikā. Cilvēks jūtas brīvāks un mazāk 
saspringts, jo viņš pats var izvēlēties, kādus faktus, idejas un 
cita veida informāciju mums sniegt. Šādi jautājumi ir labi, kad 
nepieciešama vispārīga vai papildus informācija. To trūkums ir 
tas, ka tie dot iespēju intervējamajam runāt bezgalīgi.

3. Abiem jautājumu veidiem ir sava vieta interviju veikšanā. Ja 
vēlaties iegūt kopainu un izvairīties no situācijas, kad pārāk 
ātri nonākat pie secinājumiem, vai izdarīt nepareizus pieņēmu-
mus, sāciet ar atvērtajiem jautājumiem. Tos uzdodot, jūs varat 
saņemt vairāk informācijas un aktualizēt jautājumus, uz kuriem 
nepieciešams vairāk koncentrēties.  

 Dodoties uz interviju, apģērbieties atbilstoši, ierodieties laikā, esiet 
pieklājīgi un darbojieties profesionāli. Pirms intervijas sākuma pār-
baudiet, vai darbojas sarunas ierakstīšanas ierīce. Balstieties uz ie-
priekš sagatavotajiem jautājumiem, virzieties uz mērķi, taču pieļau-
jiet arī spontānu diskusiju.  

 Dažreiz intervēšanas metodes var palīdzēt jums pastāstīt savu 
stāstu. Jūs varat sagatavot jautājumus un pēc tam ierakstīt savas 
atbildes uz tiem. Tā būs pašintervija. Ja nevēlaties viens pats runāt 
un ierakstīt savu stāstījumu, uzaiciniet kādu, kas jūs intervētu. Tas 
var būt draugs, kolēģis vai kāds, kam jūs uzticaties un kas var jums 
palīdzēt un atbalstīt. 

2.3.1.2 Ieteikumi intervētājam 
 Pēc intervijas jautājumu sagatavošanas mēģiniet tos iegaumēt, lai 

intervijas laikā tie nebūtu jālasa no lapas un vajadzības gadījumā 
varētu ieviest izmaiņas. Spēja uzturēt acu kontaktu palīdz intervēja-

majam justies brīvi un atbildēt dabiski. 

 Pirms katras intervijas izpētiet, kā izmantot ierakstīšanas ierīci un to 
pārbaudiet.

 Atļaujiet intervējamajam pabeigt domu, atvēlot pietiekami daudz 
laika. Dodiet sarunas partnerim iespēju grūti formulējamu domu 
pateikt savādāk vai izlabot savus izteikumus. Runas pārtraukšanas 
gadījumā cilvēks var “pazaudēt” savu domu vai novirzīties no svarī-
gas, bet varbūt emocionāli smagas informācijas. Pirms pārejat 
uz nākamo jautājumu, ļaujiet intervējamajam pateikt, ka viņš ir 
pabeidzis, un tikai tad uzdodiet nākamo jautājumu. 

 Kaut arī intervija ir iepriekš sagatavota, dažkārt nebaidieties ļaut tai 
“iet” citā interesantā virzienā. Jūs taču nevēlaties, lai jūsu intervēja-
mais novirzītos no sarunas tēmas un runātu kaut ko nevajadzīgu, 
bet, ja intervējamais sāk runāt par kaut ko interesantu, turpiniet 
runāt par to. Kad esat pabeiguši sarunu par interesanto, jūs vienmēr 
varat atgriezties pie jautājumiem, kas iepriekš tika sagatavoti. 

 Nepieciešamības gadījumā detalizētāku atbilžu iegūšanai izman-
tojiet savu intuīciju. Bieži vien intervējamā sākotnējās atbildes uz 
jautājumu satur tikai vispārīgu informāciju. Noteikti uzdodiet jautā-
jumus, lai noskaidrotu specifisku vai detalizētu informāciju, kas pre-
cizē vai papildina vispārīgo atbildi.

 Ja sarunas tēma skar īpaši sāpīgus brīžus cilvēka dzīvē, rūpīgi iz-
vērtējiet, cik daudz jūs ļausiet atbildētājam kavēties šajās atmiņās. 
Nedomājiet, ka, lai intervija būtu efektīva, jums ir nepieciešams 
iegūt emocionālu materiālu. Intervijai jānorit dabiski un intervēja-
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majam jājūtas ērti.

 Neaizmirstiet nodrošināt intervijas privātumu, kā arī pārliecinieties, 
ka visi jūtas labi: vai ir ērti krēsli, glāzes ar ūdeni, mikrofons novie-
tots tā, lai netraucētu sarunu u.tml.  

2.3.1.3 Ieteikumi intervējamajam 
 Mēģiniet neaizmirst galveno domu vai ideju, ko gribējāt pateikt 

konkrētajai auditorijai.
 Nemēģiniet izlikties vai sniegt viltus atbildes, esiet dabiski. 
 Gūstiet baudījumu no intervijas.
 Atcerieties, ka jūsu balss ir spēcīgs instruments, tādēļ runājot mai-

niet tempu, skaļumu un balss toni. 
 Esiet interesēts tajā, ko jūs sakāt, jo tas atspoguļojas jūsu balsī. Tai 

jābūt enerģijas pilnai un efektīvi jāparāda emocijas, kas saistītas ar 
jūsu stāstu.

 Nevelciet laiku runājot aplinkus, runājiet kodolīgi un precīzi. 
 Atcerieties, ja intervijas laikā nepasakāt kaut ko svarīgu, jūs varat 

ierakstīt interviju atkārtoti vai pievienot nepieciešamo informāciju. 

2.3.2 Reportāža
Katru dienu visapkārt notiek daudz dažādu notikumu. Jums ir plašas 
iespējas rast idejas labiem stāstiem un sastapt cilvēkus, ar kuriem 
sarunāties par jautājumiem, kas jūs interesē. Iespējamie stāsti ir jums 
visapkārt, vienkārši ir jāsper daži soļi, lai izveidotu reportāžu.

 Pirms sākat veidot jebkādu ziņu reportāžu, atcerieties dažus vien-
kāršus padomus: padomājiet, kā jūs stāstu varat pastāstīt iespējami 

saistošākā veidā, nepadarot to pārāk sarežģītu. 

 Lai izveidotu tādu stāstu, kādu vēlaties, reportāžas veidošanas pro-
cess ir jāplāno. Izlemiet, kā sāksiet un pabeigsiet savu reportāžu, kā 
nodrošināsiet to, ka tās vidusdaļā nepazūd svarīga informācija.

 Tāpat kā jebkuru stāstu, arī reportāžu visvieglāk izveidot,  ievērojot 
5 jautājumu principu:

Par ko? - Par ko ir reportāža? Uz ko ir nepieciešams koncentrēties, lai 
piesaistītu klausītāju un skatītāju interesi? Pirms reportāžas veido-
šanas ir svarīgi iegūt faktus, nepieciešamo informāciju par notiku-
mu, problēmu.
Kāpēc? - Kāpēc jūs vēlaties veidot šo reportāžu? Vai jūsu stāsts ir 
svarīgs auditorijai? Kā jūs to padarīsiet nozīmīgu? 
Kas? - Kas būs iesaistīts? Ja jūs neveidojat reportāžu no tūlītējas  no-
tikuma vietas, tad jums ir jānoorganizē, ka vajadzīgie cilvēki atrodas 
vietā, kur jūs veiksiet filmēšanu. Neaizmirstiet nokārtot visas ne-
pieciešamās atļaujas (ja ir iesaistīti bērni, tad atļauja filmēt bērnus ir 
jāiegūst no vecākiem). Ja jums ir izvēles iespējas, tad izlemjiet, kuri 
cilvēki tiešām var pastāstīt interesantu stāstu. 
Kur? - Kur jūs vēlaties veikt filmēšanu? Vai ir iespējams filmēt iz-
vēlētajā vietā, varbūt jums ir jāsaņem atļauja. Sarunājiet filmēšanas 
laiku.
Kad? - Ja jūs gatavojat reportāžu par notikumu, kas notiek neatkarī-
gi no jums, pārliecinieties, ka notikuma vietā nokļūsiet laicīgi! Ja 
filmēšanu organizējat speciāli kādā noteiktā laikā, padomājiet par 
gaismu, iesaistītajiem cilvēkiem, tehniskajiem aspektiem. 

 Ja rūpīgi pārdomāsiet atbildes uz katru no šiem punktiem, tad jums 
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būs skaidrs plāns un izpratne par to, kas, kur un kad  jums ir jāfilmē. 

 Kad esat veicis detalizētu plānošanu, sarunājis visus nepieciešamos 
cilvēkus, sagatavojis iekārtas, noslēdzis nepieciešamās vienošanās, 
varat noteikt filmēšanas laiku. 

TV ziņu reportāža pamatā sastāv no piecām daļām:  

Ievads - šajā posmā reportieris iepazīstina ar savu stāstu vai tēmu. 
Tas parasti ir īss un dinamisks. 
Pirmā intervija - jūs runājat ar pirmo no personām (vai personu 
grupu) un lūdzat sniegt viedokli par notiekošo, un kā tas ietekmē 
intervējamos. 
Otrā intervija - lai nodrošinātu līdzsvaru, ir ieteicams runāt ar kādu, 
kam ir atšķirīgs viedoklis.
Papildus kadri - iekļaujiet kādus kadrus, parādot notikuma vietu un 
cilvēkus, kas iesaistīti šajā stāstā. Tas padarīs reportāžu interesantā-
ku, dzīvāku un radīs pabeigtības sajūtu.
Secinājums - pirms reportāžas beigšanas mēģiniet apkopot rezultā-
tus vai sniegt iespējamo stāsta iznākumu. 

•	 Piemēram, reportieri, kad viņi runā reportāžas ievaddaļā vai 
noslēgumā, var skatīties tieši kamerā. Pārdomājiet, kur kadrā at-
radīsies intervējamais. 

•	 Pārbaudot skaņas līmeni, esiet ļoti uzmanīgi! Valkājiet austiņas! 
Ja video būs slikta skaņas kvalitāte, jūs to nevarēsiet izmantot. 

•	 Padomājiet, kādas iekārtas jums būs nepieciešamas filmēšanai. 
Paņemiet līdzi rezerves aprīkojumu, piemēram, rezerves bateri-
jas kamerai. Ja baterijas beigs darboties intervijas laikā, jūs ne-
varēsiet pabeigt savu stāstu. Filmēšanā noteikti, ja tas ir iespē-

jams, izmantojiet statīvu. 
•	 Filmēšanas laikā galvenā prioritāte ir jūsu un jūsu komandas 

drošība. Neviena filma nav jūsu vai jūsu komandas biedru ve-
selības vai drošības vērta. Nefilmējiet bīstamās vietās, piemēram, 
ceļa vidū, uz jumta. Ja esat nolēmis veidot reportāžu no vietas, 
kuru nepārzināt, pārbaudiet, kāds ir ceļš uz turieni, cik laika ne-
pieciešams, lai tur nokļūtu, kāda ir apkārtne. Nedodieties filmēt 
vienatnē, informējiet kādu par saviem plāniem! 

Mediju ziņas2.4

2.4.1 Digitālā stāsta veidošanas posmi

Digitālie stāsti ļauj datorlietotājiem, izmantojot tradicionālo stāsta 
veidošanas procesu, kļūt par radošiem stāstniekiem: izvēloties tēmu, 
veicot kādu pētījumu, rakstot tekstu un galarezultātā izveidojot inte-
resantu stāstu. Pēc tam šis materiāls tiek apvienots ar dažāda veida 
multimedijiem: grafiku, ierakstītu audio tekstu, video un mūziku, lai to 
varētu rādīt datorā, augšupielādēt tīmekļa vietnē vai ierakstīt DVD.  

Digitālā stāsta veidošanas procesā ieteicams ievērot noteiktu soļu 
secību, kas no tradicionālā stāsta veidošanas procesa novedīs līdz dar-
bam ar dažādiem digitālajiem rīkiem stāsta montēšanai un stāsta pub-
liskošanai vai publicēšanai. 
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Digitālā stāsta veidošanas procesa pamatsoļi:

1. solis
Idejas radīšana

Digitālā
stāsta 

veidošanas 
process

2. solis
Izpēte

8. solis
Refleksija

Atgriezeniskās saites 
iegūšana

3. solis
Teksta veidošana

7. solis
Publicēšana

4. solis
Scenārija izstrāde

6. solis
Montēšana

5. solis
Materiāla:

attēlu,
audio,
video

iegūšana
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 Sāciet ar ideju
Visi stāsti sākas ar ideju, arī digitālie. Šī ideja varētu būt jūsu personīgā 
atklāsme, emocijas, svarīgi notikumi, ar kuriem vēlaties dalīties ar ci-
tiem, tēma, kuru jūs vēlaties izpētīt, uzdotais jautājums vai problēma, 
kas tiek izvirzīta vietējā pilsētā, pagastā. 

Šajā sākotnējā posmā jums ir jāatbild uz dažiem vienkāršiem jautāju-
miem: 
•	 Par ko ir stāsts? Kādu vēstījumu es gribu pateikt?  
•	 Kāds ir mērķis? Ko es vēlos panākt - pārliecināt, provocēt, izjautāt?  
•	 Pie kā es ar savu stāstu vēršos? Kas būs skatītājs un klausītājs? 

Atbilžu meklēšana uz šiem jautājumiem palīdzēs jums koncentrēties 
un izveidot labu pirmo stāsta variantu - pilnīgu, pārliecinošu un loģiski 
sakārtotu. 

 Informācijas vākšana, ideju apkopošana
Digitālie stāsti var būt par izdomātu tēmu vai balstīti uz reāliem notiku-
miem. Kad jums būs radušās idejas, vajadzēs veikt sākotnējo izpēti un 
ideju loģisku sakārtošanu. Šajā posmā ir noderīgi grafiskie organiza-
tori (tos sauc arī par jēdzienu kartēm, diagrammām, prāta kartēm). Tie 
palīdz pārveidot un apkopot daudz šķietami nesakarīgas informācijas 
strukturētā, vienkārši uztveramā, grafiskā attēlā.  

Lai sakārtotu, sistematizētu, apkopotu informāciju, jūs varat veidot no-
tikumu kartes, rakstīt kopsavilkumu vai izmantot tiešsaistē pieejamos 
piezīmju veidošanas rīkus.  

Viens no veidiem, kā var viegli sistematizēt stāsta veidošanai nepie-
ciešamās idejas, ir stāsta karšu izmantošana - secīgs dažādu elementu 
un notikumu grafisks attēlojums, kurā skaidri norādītās dažādas sakarī-
bas un to savstarpējā saikne.  

Daži no daudzajiem stāsta elementiem: galvenie tēli, personas (viņu 
izskats, personības iezīmes un motivācija), vide (laiks un vieta), problē-
ma, ar kuru saskaras galvenie tēli, varoņi, personas, kā tiek risināta pro-
blēma, rezultāts.  

Ir daudz pieeju, kā veidot savu stāstu, kam ir dažāda struktūra un kas 
ietver dažādus stāsta elementus.

•	 Jūs varat aprakstīt (apkopot) notikumus, kas notika sākumā, vidū 
un stāsta beigās. 

Sākums

Vidus

Beigas
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•	 Varat izmantot piecu jautājumu diagrammu - grafisko organiza-
toru, kas vienkāršā veidā palīdz organizēt stāsta pamatinformā-
ciju, sniedzot atbildes uz 5 jautājumiem: Kas?, Kad?, Kur?, Ko? un 
Kāpēc?. Jautājumus var interpretēt dažādos veidos, tostarp, kāpēc 
notikums noticis vai kāpēc notikums bija svarīgs. 

Kas?

Kur?Kad?

Kāpēc?Ko?

Stāsts

•	 Lai izveidotu stāstījumu, kas apraksta notikumu gaitu, iepriekš-
minētajiem 5 jautājumiem var pievienot sesto - Kā? 

Kas?

Kad?

Ko?

Kāpēc?

Kur?

Kā?
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•	 Varat uzrakstīt nosaukumu, aprakstīt vidi, galvenos tēlus, personas, 
problēmu, risinājumu, stāsta morāli vai tēmu. 

•	 Šī stāsta karte liek jums aprakstīt vietu, laiku, tēlus, personas, pro-
blēmu un stāsta risinājumu. 

Vieta

Personas

Laiks

Problēma

Risinā-
jums

•	 Varat aprakstīt sarežģītu notikumu ķēdi, kas hronoloģiskā secībā 
apkopo visus galvenos stāsta elementus. 

Vide

1.notikums

Personas

2.notikums

Problēmas apraksts

Risinājuma apraksts
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•	 Lai organizētu, sakārtotu savas domas, izpētītu un uzskaitītu ar iz-
vēlēto tēmu saistītos aspektus, var izmantot arī zirnekļkartes jeb 
zirnekļdiagrammas, dažreiz sauktas arī par semantiskajām kartēm. 
Zirnekļa diagrammas veidošanas process palīdz koncentrēties uz 
tēmu, liek pārskatīt to, kas jau ir zināms, lai strukturētu zināšanas, 
un palīdz veidot izpratni par tēmu. 

Tēma

Detaļas
1. a

sp
ekts

2. aspekts

4. aspekts

3. a
sp

ekts
Detaļas Detaļas

Detaļas

Detaļas

Detaļas Detaļas

Detaļas

Bez iepriekš minētajiem paņēmieniem jūs varat izvēlēties vēl citu teh-
niku vai izveidot savu stāsta kartes veidošanas metodi. Lai kādu meto-
di jūs izmantotu, neaizmirstiet vizualizēt tēlus, notikuma vietu un no-
tikumus. Pievērsiet uzmanību galveno notikumu secībai, izlemiet, kas 
notika vispirms, kas pēc tam.  

Stāsta karte var tikt izmantota kā rāmis, lai izveidotu stāstu vai apkopo-

tu stāsta notikumus. 

Tā kā stāsta karte ir stāsta notikumu un vides vizuāls attēlojums vai 
galveno notikumu secība un stāsta varoņu/tēlu rīcības attēlojums, tā 
ļauj autoram saistīt stāsta notikumus un uztvert struktūru. 

Ļoti noderīgs stāsta kartes veidošanas instruments var būt MS Power-
Point.

Jūs varat izmantot arī tiešsaistes grafiskos organizatorus un interaktī-
vos stāsta kartes veidošanas rīkus: 
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interac-
tives/essay-30063.html
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-inte-
ractives/story-30008.html

 Teksta veidošana
Kad esat sagrupējuši savas idejas, savākuši un apkopojuši nepiecieša-
mo informāciju, ir jāuzraksta teksts – stāstījums,  kas tiks izmantots 
jūsu digitālajā stāstā. Dažreiz rakstīšana nesokas – jūsu priekšā ir tukša 
papīra lapa, un nepamet sajūta, ka nezināt, kā sākt. Tādēļ ir ieteicams 
veikt iepriekš minētos sagatavošanās uzdevumus, kas sākuma posmā 
palīdzēs organizēt domas un veicinās stāsta rakstīšanas procesu. 

Ja esat izveidojis stāsta karti, kurā attīstāt savu ideju, tad veicot nelielu 
rediģēšanas darbu, jūs iegūsiet tekstu. Ja labi izpētījāt un izzinājāt iz-
vēlēto tēmu, tad teksta daļām vajadzētu salikties kopā kā mozaīkas 
fragmentiem.
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Šajā laikā ir jāpieņem arī attiecīgi literārie lēmumi. Izlemiet, vai jūs stās-
tījumu veidosiet pirmajā, otrajā vai trešajā personā. Paplašiniet vārdu 
izvēli, nevilcinieties izmantot vārdnīcu vai enciklopēdiju. 

www.letonika.lv - pieejama Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca, kas ir 
lielisks palīgs stāstu rakstīšanā, kā arī noder, lai mācītos, pētītu un ba-
gātinātu latviešu valodu.

www.visuwords.com - Visuwords™ - tiešsaistes grafiskā vārdnīca angļu 
valodā, kurā jūs varat meklēt vārdus, lai atrastu to nozīmi un asociācijas 
ar citiem vārdiem un jēdzieniem.

www.wordnik.com - rāda vārda definīcijas angļu valodā no dažādiem 
avotiem, jūs varat redzēt, cik vārdam ir daudz dažādu nozīmju.  

Atcerieties, ka stāsts ir vairāk nekā tikai vārdi. Digitālais stāsts ir perso-
nisks. To stāsta no sirds, ar jūtām, ko var atklāt vārdos, attēlos, mūzikā.

Atcerieties, ka jūsu teksts tiks nolasīts vai norunāts, tas netiks publicēts 
rakstveidā. Labs rakstveida teksts ne vienmēr pārvēršas par lielisku 
balss ierakstu, jo tekstu ierakstīšanai veido tieši šim nolūkam. Klauso-
ties neviens neredz pareizrakstības kļūdas, tādēļ tekstu varat rakstīt tā, 
kā jūs to runāsiet, tā nav lekcija, bet gan uzskatīts stāstījums. 

Precīzs vārdu skaits ir mazāk svarīgs nekā ritms, kādā vārdi tiek izrunā-
ti. Ja plānots divu minūšu garš stāstījums, tad nepieciešams apmēram 
250 vārdu garš teksts. Atcerieties, ka stāsti kļūst interesantāki, ja tiek 
izmantotas pauzes, kuru laikā “runā” attēli. 

Arī divu minūšu garā stāstā ir pietiekami daudz laika, lai pazaudētu 

stāsta pavedienu, novirzītos no plānotā. Stāsts ir kā ceļojums. Arī tajā ir 
ļoti viegli doties pareizajā virzienā, taču nesasniegt galamērķi. 

Rakstīšanas laikā paturiet prātā jautājumu: "Par ko ir mans stāsts?" 
Neiekļaujiet stāstā informāciju, kas neattiecas uz stāsta ideju, mērķi. 

 Scenārija izstrāde
Scenārija veidošana ir ļoti nozīmīgs radošā procesa posms, kas stāsta 
autoram ļauj izprast skaņas un attēlu nepieciešamību, vizualizēt pro-
jektu. Scenārija veidošanas procesā var rasties arī jaunas idejas, kā arī 
nepieciešamība pārkārtot esošos resursus. 

Scenārijs ir visu digitālajā stāstā iekļauto  elementu rakstisks vai gra-
fisks atspoguļojums. Scenārijs parasti tiek izveidots pirms montāžas 
darbu uzsākšanas, kad grafiskā veidā tiek apvienoti un saistīti raks-
tiskie apraksti un stāsta elementi, piemēram, attēli, teksts, stāstījums, 
mūzika, pārejas utt. 

Stāsta elementi scenārijā tiek sakārtoti tādā hronoloģiskā secībā, kādā 
tie parādīsies stāstā, un tas ļauj stāsta veidotājam organizēt un pārkār-
tot saturu, lai gūtu maksimālu efektu.
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Attēla apraksts

Attēla apraksts

Attēla apraksts

Stāstījums

Stāstījums

Stāstījums

Efekti

Pāreja

Mūzika

Efekti

Pāreja

Mūzika

Efekti

Pāreja

Mūzika

Scenāriju var izveidot dažādos veidos: gan digitālā, gan zīmējot uz pa-
pīra vai veidojot uz audekla. Scenārija veidošanā var izmantot arī dažā-
das datorprogrammas, piemēram, MS Word, MS Excel un MS Power-
Point. 

Skats Nr. 1

Aizkadra teksts
Stāstījums

Skaņa
Mūzika

Piezīmes

Aizkadra teksts
Stāstījums

Pāreja Pāreja Pāreja

Skaņa
Mūzika

Piezīmes

Aizkadra teksts
Stāstījums

Skaņa
Mūzika

Piezīmes

Skats Nr. 2 Skats Nr. 3

Samontējiet visu kopā.

Kad esat izveidojuši scenāriju, jūs varat sākt montāžas  posmu. Tas ie-
tver audio materiāla savienošanu ar attēliem un video,  pāreju, efektu 
un varbūt mūzikas pievienošanu.  
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Aktivitātes2.5

1. Digitālais stāsts

1.1 Kas ir digitālais stāsts
A. Vai Jums patīk stāstīt vai rakstīt stāstus? Sniedziet savus argumen-

tus.
B. Darbs grupās: Kas ir digitālais stāsts? Izveidojiet definīciju.
C. Kādi elementi ir kopīgi un kādas ir būtiskākās atšķirības tradi-

cionālajam stāstam (rakstiskā veidā) un digitālajam stāstam?  

1.2 Digitālo stāstu loma mediju pratības veidošanā 
D. Darbs grupās: Apspriediet un izveidojiet prasmju sarakstu, kas 

nepieciešamas, lai izveidotu digitālo stāstu. 
E. Darbs grupās: Noskatieties digitālo stāstu un pēc noskatīšanās iz-

vērtējiet, vai sarakstā esat iekļāvuši visas prasmes. Nepieciešamī-
bas gadījumā, papildiniet sarakstu. 

F. Izlasiet tekstu un papildiniet sarakstu, ja nepieciešams. 
 Video

•	 http://www.youtube.com/watch?v=bwc7lN-XbFI&list=PL-
47B77396AAEEF956&feature=c4-overview-vl

•	 http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vi-
d=299&categoryid=9&d_title=Places

2. Stāsta veidošanas tehnika 

2.1 Laba stāsta elementi
G. Darbs grupās: Kādus elementus nepieciešams iekļaut stāstā, lai tas 

piesaistītu cilvēku uzmanību un tos aizrautu vai atstātu iespaidu?
H. Darbs grupās: Noskatieties digitālo stāstu.  Apspriediet vai tas jūs 

iespaidoja, piesaistīja? Ja jā, tad kā tas tika panākts? Ja nē - kādēļ 
stāsts neatstāja uz jums nekādu iespaidu?
•	 http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/view_story.cfm?vi-

d=395&categoryid=8&d_title=Personal%20Reflection
•	 http://www.youtube.com/watch?v=KfNJ6agH6Oc&lis-

t=PLC8F0259C977F715B

2.2 Digitālo stāstu veidi
2.2.1 Personīgie jeb personiskie stāsti
I. Kādas  ir visplašāk izplatītās tēmas šajos stāstos? 
2.2.2 Stāsti, kas pēta vēsturiskus notikumus
J. Kādus vēstures/vēsturiskus materiālus var izmantot, lai izveidotu 

šādu stāstu? 
K. Darbs grupās: Kāds tēmas varētu atspoguļot šādā stāstā un kādus 

materiālus varētu izmantot.  Apspriediet dažus piemērus
2.2.3 Informatīvie stāsti
L. Darbs drupās: Izvēlieties un noskatieties dažus digitālos stāstus 

un  apspriediet: kāds ir šī stāsta veids (pamatojoties uz šādiem kri-
tērijiem: saturs, tēma, izmantotie mediji, utt.). Pievērsiet uzmanību 
stāsta garumam, autoram, galvenajai domai, stāsta mērķim). 
•	 http://storycenter.org/stories/
•	 http://www.youtube.com/user/CenterOfTheStory/videos?s-
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helf_index=5&sort=dd&view=1&tag_id
•	 http://www.youtube.com/watch?v=KfNJ6agH6Oc&lis-

t=PLC8F0259C977F715B

3. Intervija un reportāža

3.1 Intervija
M. Kādu informāciju un kādā veidā var iegūt digitālā stāsta veidoša-

nai?
3.1.1 Ieteikumi intervijas veikšanai
N. Kādas ir sekojošu intervijas veidu priekšrocības un trūkumi: 

•	 strukturēta	intervija;
•	 daļēji	strukturēta	intervija;
•	 nestrukturēta	intervija.

3.1.2 Ieteikumi intervētājam
O. Kādi būtu trīs visnoderīgākie ieteikumi intervētājam? Miniet ie-

meslus, kādēļ. 
3.1.3 Ieteikumi intervējamajam
P. Kāda ir Jūs pieredze kā intervējamajam? Miniet pozitīvus un /vai 

negatīvus secinājumus, pieredzi. 
3.1.4 Reportāža
Q. Izvēlieties tēmu, par kuru Jūs vēlētos intervēt grupas biedru. 

Uzrakstiet intervijas jautājumus strukturētai vai daļēji strukturētai 
intervijai.  

R. Veiciet lomu spēli intervējot savu grupas biedru. Ierakstiet intervi-
ju. 

4. Mediju ziņas

4.1 Digitālā stāsta veidošanas posmi
S. Kādi ir digitālā stāsta veidošanas galvenie posmi? 
T. Kāda varētu būt Jūs digitālā stāsta tēma? Par ko Jūs to vēlētos vei-

dot? Kas būtu Jūs stāsta mērķauditorija, kam Jūs to vēlētos stāstīt 
un rādīt? 

U. Izvēlieties kādu no iepriekš apskatītajām metodēm stāsta plāna/
scenārija veidošanai (prāta kartes, grafiskie organizatori, 5 jautāju-
mu metode, tiešasaistes rīki, utt.) un izveidojiet sava stāsta karti.

V. Pārdomājiet, kāda informācija Jums nepieciešama stāsta veidoša-
nai. Kas stāstīs Jūs stāstu (vai būs aizkadra teksts)? Ja nepieciešams, 
sameklējiet informāciju, sagatavojiet jautājumus intervijai, uzraks-
tiet tekstu, kuru ieskaņosiet, lai izmantotu kā aizkadra tekstu). 

W. Izveidojiet detalizētu scenāriju. Pārdomājiet, kādus elementus, Jūs 
iekļausiet stāstā, lai tas būtu emocionāli iespaidīgs, spēcīgs. 
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Izmantoto informācijas 
avotu saraksts2.6

 Art, Storytelling, Technology and Education.  
Retrieved February10, 2014, from http://www.jasonohler.com/
storytelling/index.cfm

 Bamford, Anne. The Visual Literacy White Paper.  
Retrieved March 1, 2014, from http://www.aperture.org/
wp-content/uploads/2013/05/visual-literacy-wp.pdf

 Digital storytelling: A tutorial in 10 easy steps.  
Retrieved February 21, 2014, from http://www.socialbrite.
org/2010/07/15/digital-storytelling-a-tutorial-in-10-easy-steps/

 Digital Storytelling. Retrieved February 17, 2014,  
from http://electronicportfolios.com/digistory/

 Digital Storytelling. Retrieved February 17, 2014,  
from http://members.shaw.ca/dbrear/dst.html

 Digital Storytelling:Capturing Lives, Creating Community. 
New York, NY: Routledge, 2013 7. Digital Storytelling for Com-
munities. Retrieved February 17, 2014, from http://librarydigi-
talstorytelling.wordpress.com

 Framework for 21 st Century Learning, Retvieved March 2, 
2014, from http://www.p21.org/our-work/p21-framework

 Frazel, Midge. Digital storytelling:Guide for Educators. 
 Washington DC:International Society for Technology in Educa-

tion, 2010 10.Graphic Organizers. Retrieved February 10, 2014 
from http://www.enchantedlearning.com/graphicorganizers/

 Lambert, Joe. Digital storytelling Cookbook. 
 Digital Diner Press, 2010. Retrieved March 2, 2014, 
 from http://storycenter.org/cookbook-download

 Media Literacy: A Definition and More. Retrieved March 
3, 2014, from http://www.medialit.org/media-literacy-defini-
tion-and-more

 Morra, Samantha. 8 Steps To Great Digital Storytelling. 
 Retrieved February 15, 2014, from http:// www.edudemic.

com/8-steps-to-great-digital-storytelling

 Porter, Bernajean. Elements of good digital storytelling. 
Retrieved February 16, 2014, from http://creativeeducator.
tech4learning.com/v04/articles/Take_Six#ixzz2wFbtxALm
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 Tips on how to make a video news report. Retrieved March 
4, 2014, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/school_report/resour-
ces_for_teachers/8472052.stm

 Types of Digital Stories. Retrieved March 3, 2014  
from https://sites.google.com/site/mtpsdigitalstorytelling/
types-of-digital-stories

 Types of Digital Stories. Retrieved March 5, 2014  
from http://writing2.richmond.edu/writing/wweb/digitalstory/
digstorytypesprint.html

 Types of digital stories. Retrieved February 9, 2014 
from http://uhdigitalstorytellingworkshop.pbworks.com/w/
page/457574/TYPES%20OF%20DIGITAL%20STORIES
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 3. MODULIS AUDIOVIZUĀLO 
DARBU VEIDOŠANA

MEDIJPRATĪBA
PADZIĻINĀTAIS KURSS
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Ievads3.1

Modulis „Audiovizuālo darbu veidošana“ ir Telecentru Multimediju akadē-
mijas (TMA) mācību programmas pēdējais posms, kurā jums būs iespēja 
pārbaudīt savu kompetenci fotografēšanā, audio un video materiālu vei-
došanā, stāstniecībā un projektu vadībā. Šajā modulī jūs īstenosiet mediju 
projektus, kas, cerams, motivēs jūs uzzināt daudz jauna, pilnveidot savas 
prasmes un nākotnē veidot aizvien jaunus projektus.
Veidojot mediju projektu, jūs bieži strādāsiet komandā, un būs jāprot paust 
savas idejas gan komandas biedriem, gan plašākai sabiedrībai.

1. ATTĒLS. TELECENTRA ORGANIZĒTĀ FOTO SESIJA “GET ONLINE NEDĒĻA 2013”
KAMPAŅAS LAIKĀ GRAFIKAS SKOLĀ ZAGREBĀ (FOTO: BRUNO KOKOT)

Tādējādi jūs vienlaikus ar radošuma un digitālajām prasmēm attīstīsiet 
arī sociālās prasmes, kas vajadzīgas, lai īstenotu mediju projektus.

Katrs jauns projekts ir jauns izaicinājums, kuru ir nepieciešams plānot, 
īstenot, pabeigt un rezultātus prezentēt šaurākai vai plašākai mērķau-
ditorijai, kas var būt, piemēram, arī jūsu ģimenes locekļi vai kaimiņi. 
Īstenojot mediju projektus, jūs veidosiet arī savas uzņēmējdarbības 
kompetences, kas neatkarīgi no jūsu interešu jomas, būs noderīgas 
gan privātajā un profesionālajā dzīvē, gan attīstīsiet spēju mācīties. 
Mācīšanās mācīties kompetence šodienas pastāvīgi mainīgajā pasaulē 
tiek uzskatīta par ļoti svarīgu. Tas arī īpaši atspoguļojas darba tirgū.

2. ATTĒLS. TELECENTRA ORGANIZĒTĀ RADIO INTERVIJA “GET ONLINE NEDĒĻA 2013”
KAMPAŅAS LAIKĀ GRAFIKAS SKOLĀ ZAGREBĀ (FOTO: ŽARKOČIŽMAR)
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Kā jau nojaušat, jums tiek piedāvāts aizraujošu piedzīvojums. Jūs 
nesaņemsiet gatavas receptes, pēc kurām darbojoties būs garantē-
ti panākumi. Tā vietā jums tiek piedāvāta kopīga darbošanās mediju 
projekta izveidē, iespēja iepazīties ar idejām, kas iedvesmojušas citus 
autorus. Pēc tam ļausim arī jums „peldēt“ vai „lidot“, varbūt ... 

Neliels padoms - sava radošā ceļojuma sākumā neizvirziet sev pārāk 
augstus mērķus. Sāciet ar pirmajiem soļiem un tikai tad pakāpeniski 
izvirziet sev augstākus mērķus.

Sagatavošanas periods  
pirms filmēšanas3.2

Iespējams, ka jums ir vēlēšanās uzreiz paņemt savu kameru un sākt 
filmēt. Tagad. Kaut ko. Kaut kur. Tā ir taisnība, ka daži mākslas darbi 
rodas spontāni un no nekurienes. Bet tā kā nedarbojamies azartspēļu 
biznesā, jums tiek piedāvāta iespēja pilnveidot savas prasmes un reizē 
arī izredzes gūt panākumus.

3. ATTĒLS. FILMAS VEIDOŠANAS SIENAS PLĀNA ILUSTRĀCIJA 
(FOTO: IVAN CRNKOVIĆ NO VIDEO MĀCĪBU GRĀMATAS, PUBLICĒTAS 2013. GADĀ KĀ

PROJEKTA „MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM“ DAĻA)

Sāksim ar plānošanu jeb sagatavošanos. Sagatavošanās posma noslē-
gumā būsiet izveidojuši divus svarīgus dokumentus: stāsta plānu un 
projekta plānu. Lai izveidotu abus plānus, jums jāuzdod sev 5 jautāju-
mi: Kas?, Ko?, Kur?, Kad? un Kāpēc?. Ja ir nepieciešams, pievienojiet arī 
jautājumu - Kā?. Ja neesat atbildējis uz visiem šiem jautājumiem, tad 
jūs vēl neesat gatavs stāsta plāna un projekta plāna veidošanas pos-
mam. 

Jums ir jāizvēlas tēma, kuru ļoti labi pārzināt vai arī vēlaties izzināt. 
Ja darbosieties grupā, vajadzētu atrast tādu tēmu, kurā ir ieinteresēti 
visi grupas dalībnieki. Apspriedieties pirms darba uzsākšanas. Veiciet 
izpēti. Mēģiniet atrast pēc iespējas vairāk uzticamu informācijas avo-
tu. Centieties ieraudzīt savu stāstu no vismaz diviem dažādiem skatu 
punktiem. Cilvēki sarunās ar jums būs atvērtāki, ja redzēs, ka esat labi 
veikuši savu mājasdarbu un zināt, par ko runājat. Centieties izvēlēties 
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svarīgākos jautājumus un koncentrēties uz tiem. 

4. ATTĒLS. VIDEO VEIDOŠANA, KĀ SKOLAS AUDIOVIZUĀLĀ PAKALPOJUMA DAĻA, KO IZVEI-
DOJA PROJEKTĀ “MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM” 2013. GADĀ 

(FOTO NO GRAFIKAS SKOLAS ZAGREBĀ)

Uzrakstiet savu plānu uz papīra un iepazīstiniet ar to visus iesaistītos 
cilvēkus. Nepieciešamības gadījumā mainiet to. Nav pamata satrauku-
mam, ja viss nenotiek saskaņā ar plānu. Esiet gatavi pielāgot savus 
plānus jaunajiem apstākļiem. Pirms iespējamo ārkārtas rīcības plānu 
veidošanas visu rūpīgi pārdomājiet. 

Pirms filmēšanas uzsākšanas vēlreiz pārdomājiet, vai visi cilvēki un teh-
niskais aprīkojums būs pieejams laikā, kad esat plānojuši savas filmas 
veidošanu, vai būs nodrošināti nepieciešamie apgaismojuma apstākļi, 
vai netraucēs troksnis un vai esat pārliecināts, ka varat to visu kontrolēt. 
Lūdzu, pārdomājiet to vēlreiz!

 

5. ATTĒLS. APGAISMOJUMA UZSTĀDĪŠANAS ILUSTRĀCIJA (FOTO: IVAN CRNKOVIĆ NO 
VIDEO MĀCĪBU GRĀMATAS, KAS PUBLICĒTA 2013. GADĀ KĀ PROJEKTA

 „MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM” DAĻA)

Ne tikai domājiet, bet arī rīkojieties! Pirms sākat savas filmas veidošanu, 
dodieties uz vietu, kur plānojat filmēt, un pārbaudiet vidi. Ja filmēsiet 
ārpus telpām, īpašu uzmanību pievērsiet tam, kā atšķiras saules gais-
ma no rīta un vakarā. Ja plānojat filmēt iekštelpās, jums ir jāpārbauda 
gan mākslīgā apgaismojuma kvalitāte, gan tā papildus uzstādīšanas 
iespējas, kā arī jāpārbauda, cik spēcīga ir dabiskā gaisma, kas nāk no 
logiem. 



MODULIS AUDIOVIZUĀLO DARBU VEIDOŠANAMEDIJPRATĪBA PADZIĻINĀTAIS KURSS 77

Apgaismojumam ir liela ietekme uz jūsu foto vai video projekta gala 
rezultātu. Slikts apgaismojums var iznīcināt visus jūsu centienus. Līdzī-
ga situācija ir arī ar skaņu. Ja skaņu vēlaties ierakstīt notikuma vietā, 
pārbaudiet, vai tuvumā nenotiek, piemēram, būvniecības darbi, neno-
rit intensīva satiksme u.tml. Attiecībā uz vēja virzienu un stiprumu -  
jums būs jāpaļaujas uz laika prognozi un speciālu skaņas ierakstīšanas 
aprīkojumu.

Iespējams, ka sava jaunā projekta izstrādē izmantosiet jau iepriekš 
uzņemtu audiovizuālo materiālu. Šādā gadījumā sagatavošanas pos-
mā atlasīsiet fotogrāfijas, grafikas failus, video, skaņas un mūzikas ie-
rakstus un sagatavosiet šo materiālu rediģēšanai un montāžai.

Neaizmirstiet ievērot autortiesības!

Uzņemšanas posms3.3

Uzņemšanas posms ir saistīts ar satura radīšanu. Tas ir foto un video 
uzņemšanas, kā arī audio materiālu ierakstīšanas process vai visu trīs 
apvienojums.

6. ATTĒLS. VIDEO VEIDOŠANA, KĀ SKOLAS AUDIOVIZUĀLĀ PAKALPOJUMA DAĻA, KO IZVEI-
DOJA PROJEKTĀ “MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM” 2013. GADĀ 

(FOTO NO GRAFIKAS SKOLAS ZAGREBĀ)

Tagad ir laiks „lēkt“. Cerams, ka esat jau vienojušies, par ko katrs jūsu 
komandā ir atbildīgs. Ir gudri uzklausīt alternatīvu viedokli, tomēr kā-
dam ir jāuzņemas atbildība par veidošanas procesu un galīgā lēmu-
ma pieņemšanu. Pretējā gadījumā var notikt tā, ka mākonis aizsedz 
sauli un pazudina skatu, kamēr jūs apspriežat pareizo fonu intervijai 
ar slavenību, kurš gatavojas doties prom pēc dažiem mirkļiem, ja jūs 
nepieņemsiet lēmumu.
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7. ATTĒLS.  ZIŅU STĀSTA FILMĒŠANA ĀRA APSTĀKĻOS PAR SKOLU APMAIŅAS VIZĪTI MULTI-
MEDIJU SKOLAS PROJEKTA LAIKĀ, KURU ĪSTENOJA TELECENTRS 

2009. - 2010. GADĀ (FOTO: DANIJELS BORNA FIKET) 

Centieties sekot savam plānam un sagatavot projektam nepiecieša-
mo audiovizuālo materiālu daudzumu. Ko nozīmē nepieciešamais 
daudzums? Tas nozīmē, ka, ja vēlāk konstatēsiet, ka projekta izveidei 
ir pārāk maz materiāla, jums būs jādodas atpakaļ un jāveido vēl, ja vien 
tas vēl vispār būs iespējams. Savukārt pārāk liels materiālu klāsts var 
likt jums pavadīt daudz laika, izvēloties labākos kadrus. Citiem vārdiem 
sakot, mediju projektā daudzums vai kvantitāte neaizstās kvalitāti. 
Neuztraucieties! Jūsu spriedumu un izveidoto materiālu kvalitāte uzla-
bosies laika gaitā, bet tikai tad, ja daudz vingrināsieties.

Uzņemšanu organizējiet, balstoties uz pieejamajiem cilvēkresursiem 
un tehniskajiem resursiem.

8. ATTĒLS. TELECENTRA VIDEO VEIDOŠANA - PROJEKTA „NEANDERTĀLIEŠU TAKA” DAĻA, 
KO ĪSTENOJA ARHEOLOĢIJAS MUZEJS ZAGREBĀ 2010. GADĀ (FOTO: DANIJELS BORNA 

FIKET)  

Pirms sākat izteikt neapmierinātību ar kameras vai montāžas program-
mas darbību, pārliecinieties, ka esat iemācījušies, kā izmantot jūsu rīcī-
bā esošo aprīkojumu. Ierīce vai programma pati darbu neizdarīs, lai cik 
moderna tā arī nebūtu.

Koncentrējieties uz savu stāstu. Jūsu projektā vissvarīgākais ir pats 
stāsts, kuru papildina labs attēls un laba skaņa. Galu galā, stāsts ir ie-
mesls tam, kāpēc jūs uzsākāt savu mediju projektu. Ja pats neizjūtat, 
neredzat un nedzirdat savu stāstu, arī auditorijai visdrīzāk tas nešķitīs 
pārāk aizraujošs.
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Pēcapstrādes posms3.4

Kad filmēšana un ieskaņošana ir pabeigta, jūs sākat projekta pēcap-
strādes posmu. Šajā posmā varēsiet ieviest korekcijas spilgtumā un 
kontrastā, ekspozīcijā un krāsu toņos, izmērā un izšķirtspējā. Jūs saīsi-
nāsiet un apgriezīsiet kadrus, izlīdzināsiet un samērosiet skaņu un vis-
beidzot izveidosiet stāstu. Šis posms beidzas, kad jūsu mākslas darbs 
tiek eksportēts formātā, kas ir piemērots izplatīšanai dažādu mediju 
platformās. 

Kura ir labākā un piemērotākā foto, video un audio apstrādes program-
ma? Atbilde uz šo jautājumu ir diezgan vienkārša - tā, kas atbilst jūsu 
vajadzībām. Vienkāršiem projektiem būs pietiekami, ja izmantosiet 
bezmaksas programmas. Profesionāliem projektiem jums būs jāap-
gūst profesionālie rīki.

Tas nozīmē, ka jūsu prasmēm jāatbilst tehnikas un izmantojamo pro-
grammu iespējām. Ja jūsu līmenis ir kaut kur starp amatieri un profe-
sionāli, iespējams, domāsiet par jaunas tehnikas iegādi. 

Tā kā tas neapšaubāmi saistīts ir finansiāliem ieguldījumiem, pirms lē-
muma pieņemšanas pārdomājiet, cik bieži jūs gatavojaties izmantot 
jauno aprīkojumu. Nav jēgas tērēt milzu naudu un pēc tam ļaut vēl 
vienai lietai, noliktai uz rakstāmgalda, noklāties ar putekļiem.

9. ATTĒLS. ATTĒLU APSTRĀDES SEMINĀRS, KO ORGANIZĒJA TELECENTRS „GET ONLINE 
NEDĒĻA-2013“ KAMPAŅAS LAIKĀ GRAFIKAS SKOLĀ ZAGREBĀ  

(FOTO NO GRAFIKAS SKOLAS ZAGREBĀ).

Neaizraujieties ar specefektiem pirms attēlu, skaņu un video re-
diģēšanā neesat izdarījuši pamatlietas. Neaizmirstiet galveno - stāsts, 
stāsts, stāsts ... 

Pēcapstrādes posmā jūs noteikti sapratīsiet, kāpēc sagatavošanas pos-
mā ir tik svarīga laika plānošana, kā arī pietiekama apjoma un kvalitā-
tes audiovizuālo materiālu uzņemšana.
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10. ATTĒLS. VIDEO VEIDOŠANA, KĀ SKOLAS AUDIOVIZUĀLO PAKALPOJUMU DAĻA, KO 
IZVEIDOJA PROJEKTĀ „MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM”2013. GADĀ. 

(FOTO NO GRAFIKAS SKOLAS ZAGREBĀ) 

Agrāk vai vēlāk jūs iespējams izmantosiet citu izveidotu audiovizuālo 
materiālu. Ja internetā atrodat mūziku, kas ir kā radīta jūsu projektam, 
lūdzu, pirms tās izmantošanas pārbaudiet autortiesību noteikumus. 
Jums ir nepieciešams ievērot ne tikai intelektuālā īpašuma tiesības. Ir 
pieklājīgi respektēt citus autorus. 

Atcerieties, ka jūs tagad esat kolēģi.

Izplatīšana3.5

Pēc sava meistardarba pabeigšanas to noteikti vēlēsieties parādīt arī 
citiem. Viena no iespējām ir to sociālo mediju izmantošana, kuros jau 
iepriekš esat reģistrējies. Nebēdājiet, ja jums nav miljoniem interneta 
fanu. Jūs jau nezināt, kā situācija var attīstīties nākotnē.

Spēles nosaukums ir personalizētā satura starpmediju un multiplatfor-
mu izplatīšana. Izklausās pārāk tehnoloģiski? Jūs esat šīs spēles dalīb-
nieks no tā brīža, kad sākat dalīties ar foto un video, ko esat uzņēmis ar 
savu jauno viedo ierīci. Kā teikts vienā no populārākajām 20. gadsimta 
zinātniskās fantastikas franšīzēm: "Pretoties ir bezjēdzīgi". 
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11. ATTĒLS. YOUTUBE KANĀLS AR ZIŅU RAKSTIEM PAR PILSONISKO SABIEDRĪBU, MĀKSLU 
UN KULTŪRU, ZAĻO ENERĢIJU UN IZGLĪTĪBU PROJEKTĀ “PERIMETRS”, 

KO ĪSTENOJA TELECENTRS 2009. - 2010. GADĀ.  

Prezentācija3.6

Prezentācijas prasmēs jūs vingrināsieties gan projekta sākumā, gan 
beigās. Lai uzsāktu projektu, jums būs jāsaņem „zaļā gaisma“ no sava 
skolotāja, režisora, sponsora vai kāda cita, kas atbild par tā veidošanu. 
Projekta idejas prezentācijas galvenais jautājums ir - Kāpēc?. Kāpēc ir 
vērts veidot šo projektu? Jūsu atbildei jāsniedz motīvs savai komandai 
un sev, un tai ir jābūt pietiekami pārliecinošai, lai saņemtu apstiprinā-
jumu no lēmumu pieņēmējiem, lai uzsāktu sagatavošanas posmu. 

Projekta pieteikumā jums būs jādefinē mērķi, bet noslēgumā kopā ar 
kolēģiem jāveic izvērtējums, lai saprastu, vai sākotnēji izvirzītie mērķi 
ir sasniegti.

12. ATTĒLS.  FOTO IZSTĀDES „PIRMS KOLUMBA CIVILIZĀCIJAS LATĪŅAMERIKĀ“ 
PREZENTĀCIJA ARHEOLOĢIJAS MUZEJĀ ZAGREBĀ 2009. GADĀ. 

(IZSTĀDES AUTORS HRVOJE ŠAJBINGER)
 

Projekta noslēguma prezentācija ir tieši saistīta ar projekta populari-
zēšanu. Kas ir jūsu mērķauditorija? Jums noteikti vajadzētu saņemt 
mērķauditorijas atsauksmes. Tas ir vienīgais veids, kā uzzināt, vai pa-
tiešām esat sasniedzis mērķus. Varat organizēt speciālu pasākumu, 
uz kuru aicināt cilvēkus, kam vēlaties pastāstīt savu stāstu. Pasākuma 
vadīšana ir vēl viena no dažādās profesijās noderīgām kompetencēm. 
Pamēģiniet! 

Savu darbu varat prezentēt arī kāda lielāka pasākuma ietvaros, 
piemēram, projekta konferencē. Tā jūs „nošausiet“ divus zaķus ar vienu 
šāvienu.
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Izvērtēšana3.7

Izvērtēšana ir svarīga jūsu mācību procesa daļa. Vēl viena svarīga kom-
petence, kas jāizmanto šajā projekta posmā, ir kritiskā domāšana. 
Patiesībā, viss mediju projekta izstrādes cikls ir saistīts ar kritisko do-
māšanu. 

Sāciet ar pašnovērtējumu, tad palūdziet, lai jūsu darbu novērtē kolēģi. 
Ja iespējams, nododiet savu darbu vērtēšanai arī ārējiem ekspertiem. 
Viena no iespējām ir piedalīšanās konkursā, kurā skaidri definēts dalīb-
niekiem izpildāmo kritēriju kopums. Svarīgi ir padomi, kurus dažkārt ir 
ļoti grūti ievērot. Jebkuru kritiku mēģiniet neuzņemt pārāk personīgi. 
Tā dažkārt var būt ļoti sāpīga, bet mācīšanās no savām kļūdām ir veids, 
kā uzlabot savu sniegumu.

13. ATTĒLS. MEDEA BALVAS PASNIEGŠANAS CEREMONIJA 
“MEDIA&LEARNING 2012” KONFERENCĒ BRISELĒ (FOTO NO ATIT)  

Jums vajadzētu novērtēt arī savu kolēģu veikumu un mācīties no viņu 
kļūdām. Kolēģu darbu novērtējumu vienmēr sāciet ar pozitīvām at-
sauksmēm, pēc tam pārejiet pie konstruktīviem ieteikumiem, kritikas. 
Izvērtēšanas procesam nav lielas jēgas, ja savstarpēji apmainīsieties ti-
kai ar komplimentiem. Atrodiet līdzsvaru!
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Ziņas3.8

Ziņu veidošanas procesā jūs, darbojoties komandā, izvēlēsieties tēmu, 
veiksiet interviju un veidosiet reportāžu. Esiet labā nozīmē ziņkārīgi! 
Jums visapkārt ir ļoti daudz stāstu. Jūsu ziņai jāsniedz jauna informā-
cija, kas, pēc jūsu domām, varētu interesēt plašāku auditoriju, vai tai ir 
nepieciešams zināt šo informāciju.

14. ATTĒLS. ZIŅU VEIDOŠANA PAR EKOLOĢISKO OLĪVU ATKRITUMU APSTRĀDI 
MULTIMEDIJU SKOLAS PROJEKTĀ, KO ĪSTENOJA TELECENTRS 

2010. GADĀ. (FOTO: DANIJELS BORNA FIKET) 

Pirms intervijas veiciet pētījumu un sagatavojiet atvērto jautājumu sa-
rakstu: Kas?, Ko?, Kur?, Kad? un Kāpēc? (un Kā?). Atvērtie jautājumi ir 
jautājumi, uz kuriem nevar atbildēt ar „jā“ vai „nē“. Savā reportāžā, ies-
pējams, neiekļausiet visas intervējamā atbildes. Tāpēc ir būtiski atstāt 
tikai tās, kas jums ir nepieciešamas, kā arī iekļaut jēgpilnas atbildes, kas 
skatītājam būs saprotamas arī nedzirdot jautājumu.

Jautājumus ir lietderīgi pierakstīt, bet intervijas laikā tos nevajadzētu 
lasīt. Turiet tos tuvumā, ja gadījumā apmulstat, aizmirstat savus plānus, 
un ir nepieciešams tajos ieskatīties. Nedomājiet par nākamo jautāju-
mu, pirms neesat saņēmis atbildi uz iepriekšējo.  Klausieties uzmanīgi 
un uzdodiet papildjautājumus, ja nepieciešams.

Patērzējiet ar intervējamo, lai nomierinātu sevi un arī viņu. Atcerieties, 
ka cilvēki, satiekoties ar īgnu žurnālistu, kam rokās kamera un mikro-
fons, noteikti nejūtas patīkami.
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15. ATTĒLS.  VIDEO VEIDOŠANA KĀ DAĻA NO SKOLAS AUDIOVIZUĀLAJIEM PAKALPOJU-
MIEM, KAS TIKA IZVEIDOTI PROJEKTĀ “MEDIJU PRATĪBA 21. GADSIMTAM” 2013. GADĀ. 

(FOTO NO GRAFIKAS SKOLAS ZAGREBĀ) 

Ir pienācis laiks uzrakstīt tekstu, kuru jūs pēc tam ierakstīsiet un izman-
tosiet kā aizkadra balsi. Savu stāstu jums vajadzētu sākt ar galveno 
un pabeigt, izklāstot noslēguma domu. Pa vidu jūs skaidri, kodolīgi, 
konkrēti, pareizi, sakarīgi, pilnīgi un pieklājīgi stāstīsiet savu stāstu. Biz-
nesa speciālisti tos sauc par 7 efektīvas komunikācijas padomiem. 

Jums nav jākļūst par žurnālistu, bet, ja vēlaties ieņemt aktīvu lomu 
sabiedrībā, kas tik ļoti atkarīga no informācijas un komunikācijas un  
citām saistītām tehnoloģijām, jums ir nepieciešamas labas komunikā-
cijas prasmes.  

Žurnālisti saka, ka sliktas ziņas ir labas ziņas, bet, ja jūs dzīvojat krīzes 
laikā, tad sliktas ziņas vairs nav jaunums. Tāpēc varbūt ir pienācis laiks 
vismaz uz brīdi mainīt mediju paradigmu un mēģināt atrast iemeslu, 
lai smaidītu. Tikai, lūdzu, nemēģiniet būt patētiski un neaizmirstiet par 
savām kritiskās domāšanas prasmēm.

Reklamēšana3.9

Reklāmas materiālu radīšana ir labs veids, kā iegūt draugus, īpaši bez-
peļņas sektorā. Mēģiniet savā reģionā atrast kādu NVO, kas plašākai sa-
biedrībai nav tik zināma, bet dara labu darbu. Tā būtu abpusēji izdevī-
ga situācija - jūs atrastu labu stāstu savam projektam,  bet NVO varētu 
saņemt lielāku sabiedrības uzmanību. Iespējams, ka šāda darbošanās 
jums palīdzētu piesaistīt sponsorus, varbūt jūs varētu arī atrast savu 
biznesa nišu. Bet ne visu izsaka naudā.

16. ATTĒLS. REKLĀMFILMAS „HORVĀTIJA-MARKO POLO DZIMTENE” KADRS. 
FILMU VEIDOJA TELECENTRS 2006.GADĀ HORVĀTIJAS NACIONĀLĀ TŪRISMA PADOMEI.  
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Jums ir iespēja sadarboties arī ar sabiedrisko sektoru pārstāvošām ies-
tādēm. Skolām, bibliotēkām, muzejiem bieži vien trūkst līdzekļu mār-
ketingam, un iestādes labprāt pieņems palīdzību no malas. 

Atcerieties, ka veidojot ziņas, jums ir jābūt konkrētiem un mērķtiecī-
giem, bet veidojot reklāmas ziņojumus, jums ir vēl mazāk laika un vie-
tas, lai pastāstītu to, ko vēlaties. Apspriediet ar saviem klientiem galve-
nos jēdzienus un mēģiniet viņu vēlmes izteikt īsā, iespaidīgā ziņā, kas  
vērsta uz konkrētu mērķauditoriju ar konkrētu mērķi. 

  

17. ATTĒLS.  REKLĀMFILMASKADRS. FILMU VEIDOJA TELECENTRS 
2005. GADĀ HORVĀTIJAS EKSPORTĒTĀJU ASOCIĀCIJAS ASAMBLEJAI.

Ja nevarat atrast klientus, reklamējiet sevi. Mūsdienās, konkurējot dar-
ba tirgū, cilvēki izmanto efektīvu un diezgan populāru iespēju - savu 
CV papildina ar video par sevi. 

Ja pamēģināsiet, tad pārliecināsieties, ka nav nemaz tik viegli komu-
nicēt ar kameru un sapratīsiet, kāpēc tik daudzi cilvēki nevēlas sniegt 
intervijas pat tad, ja tās netiek translētas tiešraidē. Ja jums izdosies šīs 
bailes pārvarēt, izveidosiet vēl vienu projektu, kas jūs padarīs pārāku 
par konkurentiem, vai vismaz labi izklaidēsities.

Dokumentālā filma3.10

Šis beidzot ir brīdis, kad jūsu rīcībā nav tikai dažas sekundes, lai nosūtītu 
ziņu vai nekavējoties steigtos veidot jaunu stāstu, sasniedzot mērķus 
un nenokavējot izpildes termiņus.



MODULIS AUDIOVIZUĀLO DARBU VEIDOŠANA MEDIJPRATĪBA PADZIĻINĀTAIS KURSS86

18. ATTĒLS. DOKUMENTĀLĀS FILMAS “TAIZEME - SMAIDU ZEME” KADRS. 
FILMU VEIDOJA TELECENTRS 2007. GADĀ SADARBĪBĀ AR CEĻOTĀJU KLUBU “ODISEJS”. 

Dokumentālajās filmās jums vajadzētu „rakt“ dziļāk un meklēt iemes-
lus, kāpēc kaut kas notiek. Ja vēlaties dokumentēt vēsturisku brīdi, at-
bildes uz jautājumiem: Kas?, Ko?, Kad? un Kur? vēl joprojām ir svarīgas, 
bet jautājums "Kāpēc?" ir vissvarīgākais un tajā pašā laikā visgrūtākais.

Labā stāstā neizpaliks emocijas, bet stāsts bez emocijām būs diezgan 
blāvs. Mēģiniet sasniegt līdzsvaru starp emocijām un informāciju.

19. ATTĒLS. DOKUMENTĀLĀ FILMA “MŪMIJU NOSLĒPUMS”. FILMU VEIDOJA DSP STUDIJO 
SADARBĪBĀ AR TELECENTRU 2012. GADĀ. (FOTO: NENADOBRENOVIČ) 

Šie ir tikai daži mediju projektu piemēri, kurus jūs varat izpētīt. Multi-
mediju pasaule ir īpaši aizraujoša, jo ir iespēja izpētīt jaunus apvāršņus. 

Lai jums veicas! 

Pielikumi: Nākamajās lapaspusēs atradīsiet projektu aprakstu veidla-
pas, laika grafika paraugus un novērtēšanas veidlapas, ko varat izman-
tot savos mediju projektos.
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Pielikumi3.11

Pielikums Nr. 1: Projekta apraksts

Autors(i):

Projekta nosaukums:

Mērķi:

Mērķauditorija:

Žanrs:

Režisors:

Scenārists:

Operators:

Montāžas režisors:

Skaņas tehniķis:

Fotogrāfs:

Filmēšanas vietas:

Aprīkojums:

Papildus vajadzības:

Pielikums Nr. 2:  Projekta laika grafiks

Projekta nosaukums:

Sākuma datums:

Beigu datums:

Projekta posms Izpildes  
datums: Atbildīgais:

Saskaņots: ________________________ Datums: ____________ 
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Pielikums Nr. 3:  Novērtēšanas veidlapa

Neatbilstošs (0) Atbilstošs (3) Izcils (5) 

Projekta pieteikums

Scenārijs

Kadru saraksts 

Laika plānojums

Radošais saturs 

Tehniskais izpildījums

Komandas sadarbība 

Savstarpējais  
izvērtējums

Prezentācija
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Aktivitātes3.12

1. Sagatavošanās 
A. Apspriediet projekta idejas.
B. Definējiet projekta tēmu, žanru (ziņas, reklāma, dokumentālā fil-

ma, utt.) un mērķus.
C. Prezentējiet projekta ideju.
D. Veiciet nepieciešamo izpēti.  
E. Sagatavojiet projekta plānu (projekta aprakstu). 
F. Sagatavojiet nepieciešamos materiālus (stāsta plānu; tekstu, kas 

tiks ierunāts un izmantots kā aizkadra teksts; scenāriju; jautājumus 
intervijai).

G. Sagatavojiet filmējamo objektu sarakstu.

2. Veidošana
H. Veiciet nepieciešamos priekšdarbus fotografēšanai un videofil-

mēšanai (piem., uzstādiet aprīkojumu,  sarunājiet intervējamos 
utt.).

I. Veiciet fotografēšanu un videofilmēšanu, balstoties uz iepriekš iz-
veidoto sarakstu (nepieciešamības gadījumā pārskatiet un atjau-
nojiet sarakstu). 

J. Ieskaņojiet tekstu, kuru izmantosiet kā aizkadra balsi.

3. Pēcapstrādes posms 
K. Apstrādājiet video, audio materiālus (pirmā apgriešana, beigu ap-

griešana) un attēlus.  
L. Eksportējiet audiovizuālos materiālus nepieciešamajā formātā, lai 

tos varētu ievietot dažādu mediju platformās.

4. Izplatīšana 
M. Ievietojiet audiovizuālos materiālus jūsu izvēlētajās mediju plat-

formās (tīmekļa vietnes, sociālie medijiu, DVD, TV, radio, IPTV utt.)

5. Prezentācija
N. Organizējiet projekta rezultātu prezentāciju (sarunājiet telpas, pār-

baudiet aprīkojumu utt.).
O. Uzaiciniet mērķauditoriju.

6. Izvērtēšana 
P. Veiciet savstarpēju darba izvērtēšanu (Novērtēšanas veidlapa).
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Izmantoto informācijas
resursu saraksts3.13

 Adobe Education Exchange. Digital Video: Foundations of 
Video Design and Production. Retrieved July 7, 2013, from 
http://edex.adobe.com/digital-video

 PMI Educational Foundation. (2011) Project management 
skills for life. Project Management Institute. Retrieved Sep-
tember 5, 2013, from http://www.pmi.org/pmief/learningzone/
PMSFL_Manual.pdf

 PMI Educational Foundation. (2011) Project Management 
Toolkit for Youth - Building Project Management Skills for the 
21st Century. Project Management Institute.  
Retrieved September 5, 2013, from http://www.pmi.org/pmief/
learningzone/building_pm_skills.asp

 BBC School Report. Teacher resources. 
Retrieved March 1, 2014, from http://www.bbc.co.uk/schoolre-
port/teacher_resources/

 Videomaker. Beginner’s Guide. Retrieved March 1, 2014, 
from http://www.videomaker.com/faq-page
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