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Projekts

• Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba 
(senioru) ekonomikā dažādu jaunu ideju  
paātrinātai ieviešanai reģionos un ilgstpējīgai 
izaugsmei

• INTERREG Baltijas Jūras reģiona programma
• 2019 - 2021
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Projekta etapi

1. Senioru ekonomikas pašreizējās situācijas un attīstības
iespēju izpratne

2. Senioru ekonomikas attīstības modeļu izstrāde –
pamatojoties uz sadarbību starp valsts / municipālo,
zinātnisko (universitātes) un biznesa (uzņēmēju)
līmeņiem

3. Senioru ekonomikas
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Research and Innovation Strategies for 
Smart Specialisation (RIS3)

• Viedās  specializācijas pētniecības un inovāciju 
stratēģijās (RIS3)

• Šīs platformas ietvaros visas OSIRIS projektā 
iesaistītās dalībvalstis izvēlējās savus prioritāros 
izpētes virzienus
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Pamatojoties uz turpmāk norādītajām RIS3
prioritātēm dalībvalstīs paredzēts darboties sekojošos 

virzienos:

1) Somija — Etela Suomi reģions — prioritāte —
dzīves vide, kas veicina labklājību;
2) Lietuva – nacionālais līmenis – prioritātes –
a) veselības tehnoloģijas un biotehnoloģijas un b)
Iekļaujoša un radoša sabiedrība;
3) Latvija – nacionālais līmenis – prioritātes –
a) biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas un biotehnoloģija
un b) uzlabota IKT;
4) Igaunija – nacionālais līmenis – prioritātes –
a) IKT un b) biotehnoloģija;
5) Dānija – Midtjilendas reģions – prioritātes –
a) izaugsmes virzītājspēki un b) viedā rūpniecība;
6) Krievija - Sanktpēterburgas pilsēta - IKT un labklājība
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Latvijas Nacionālas attīstības prioritātes OSIRIS 
projektā
1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Inovatīva zināšanu pārvaldība, sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes 
metodes un rīki; inovatīvi nozaru IKT aparatūras (hardware) un programmatūras 
(software) lietojumi; kiberfizikālās sistēmas, valodu tehnoloģijas un semantiskais 
tīmeklis; lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra; informācijas drošība un kvantu 
datori; datorsistēmu testēšanas metodes.

2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un 
biotehnoloģijas
Farmaceitisko un bioaktīvo vielu iegūšanas ķīmiskās un biotehnoloģiskās metodes un
produkti;
Jaunu un esošo humāno un veterināro zāļu izstrāde un izpēte;
Molekulārās un individualizētās ārstēšanas un diagnostikas metodes un šūnu
tehnoloģijas;
Funkcionālā pārtika, ārstnieciskā kosmētika un bioaktīvi dabas vielu produkti.
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Projekta WP3.1 
1  ekspertu 
sanāksme 
10.12.2019
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• 3.1 Zināšanu karšu galvenie mērķi:

• 1) Radīt zināšanas un idejas.
2) Vizualizēt sarežģītu struktūru

• 3) Komunicēt ar sarežģītām zināšanām un idejām.
• 4) Atbalstīt individuālas, organizatoriskas, reģionālas un starpreģionālas mācības,

integrējot jaunās un vecās zināšanas.
• 5) Novērtēt sapratni vai diagnosticēt pārpratumus
• 6) Nodrošināt vieglu piekļuvi nepieciešamajamajām zināšanām
• 7) Novērtēt starpvalstu sadarbības pīlārus, pamatojoties uz papildināmību,

rēķinoties ar atšķirībām un dažādām   zināšanu konfigurācijām , tādejādi, lai   
stratēģiskus sadarbības pasākumus var plānot starpreģionālā līmenī

• 8) Atklāt zināšanu plūsmu reģionālā un valsts līmenī projekta jomā
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Grupas kognitīvā karte
A

m
F



10WP 3.1 sanāksme 13.12.2019 HAMK Universitātē 
Hāmenlinnā (Somijā)
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Grupas kognitīvā karte
A

m
F



12WP 3.2 2 sanāksme Rīgā 24.01.2020
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Mūsu kognitīvās kartes piedāvātais
virsraksts,kurš izriet no Latvijas RIS3

• Smart living environment  
through ICT and health technology

• Viedā dzīves vide, izmantojot IKT un                
veselības aprūpes tehnoloģijas



14Kognitīvā karte
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WP 3.1 2 
sanāksme Rīgā 

24.01.2020 
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• Strategic Options Development and Analysis (SODA)

• SODA izmanto interviju un kognitīvo kartēšanu, lai izvērtētu dažādu atsevišķu ekspertu viedokļus par 
problēmu .

• Grupu kartes, kas izveidotas, apkopojot atsevišķas kognitīvās kartes, tiek izmantotas, lai atvieglotu sarunas par
vērtību/mērķu sistēmām, galvenajiem stratēģiskajiem jautājumiem un iespēju realizācijas modeļiem.

• Tāpat kā problēmu saturam, uzmanība tiek pievērsta pašas grupas būtībai, politikai un procesa dinamikai.

• SODA mērķis ir nodrošināt vadības komandu ar modeli kā līdzekli sarunu veicināšanai, strādājot ar dažādiem 
individuāliem un subjektīviem viedokļiem kā pamatu problēmas noteikšanai un radošumam.

• Tai ir tendence radīt arvien bagātīgākus modeļus, nevis virzīties uz abstrakciju vai vienkāršību, un tā paredz       
stratēģisku vadību domāšanas un rīcības maiņā, nevis plānošanā.

• Metodes mērķis ir izveidot augstu atbildības līmeni problēmai, pievēršot uzmanību problēmu noteikšanai un
sarunām. Tā ir vērsta uz četru līdz desmit dalībnieku grupām.

• SODU sākotnēji izstrādāja Kolins Ēdens Bātas universitātē.
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• Atbalsta vide Sudraba ekonomikai, 
izmantojot IKT un veselības aprūpes 

tehnoloģijas

1. Sudraba ekonomikas (SE) dalībnieki (39)
2. Motīvi un paredzamie ieguvumi (27)
3. Šķēršļi un barjēras (20)
4. Sasniedzamie  mērķi un uzdevumi to 

realizācijai (45)
5. SE attīstīšanai nepieciešamie resursi (25)
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Atbalsta vide Sudraba ekonomikai, izmantojot IKT un veselības 

aprūpes tehnoloģijas

 1. Sudraba ekonomikas (SE) dalībnieki (39) 
 

1.1  Seniori 
1.2  Senioru organizācijas 
1.3  Labklājības ministrija (NVA) 
1.4  Veselības ministrija 
1.5  Ekonomikas ministrija (LIAA) 
1.6  IZM 
1.7  Pašvaldības un to organizācijas 
1.8  Vietējie pilsētu un ciematu līderi un entuziasti 
1.9  Senioru universitātes 
1.10  Mūzizglītības mācību iestādes  
1.11  Augstskolas 
1.12  Izglītības iestādes 
1.13  Medicīnas un aprūpes iestādes 
1.14  Mediķi 
1.15  Uzņēmēji 
1.16  Zinātnes un pētniecības institūcijas 
1.17  ES un citu fondu  administrācijas 
1.18  Sociālā uzņēmējdarbība 
1.19  Sociālie darbinieki 
1.20  Nevalstiskais sektors, NVO 
1.21  Ģimenes ārstu asociācija 
1.22  IKT organizācijas un speciālisti 
1.23  Pensiju fondi 
1.24  Plānošanas reģioni 
1.25  Zāļu ražotāji, speciālisti un zinātnieki 
1.26  VARAM 
1.27  Medicīnas un  aprūpes iekārtu izgudrotāji un ražotāji 
1.28  Dietologi 
1.29  Apdrošinātāji 
1.30  Fiziskās kultūras organizatori 
1.31  Seniotrijas medmāsas 
1.32  Profesionālās  organozācijas un asociācijas 
1.33  Arodbiedrības 
1.34  Labdarības organizācijas 
1.35  Diaspora 
1.36  Latvijas izgudrotāju biedrība 
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3. Šķēršļi un barjēras (20) 

 
3.1  Nesakārtotība un sadarbības trūkums senioru jautājumos 
3.2  Valdības attieksme pret senioriem kā neprioritāru sociālo  grupu 
3.3  Valsts iestāžu zemā spēja un vēlme popularizēt SE 
3.4  Senioru vispārējais  veselības stāvoklis un mūža ilgums 
3.5  Valsts atbalsta programmu trūkums 
3.6  Senioru bailes no tā, ka viņi nav pieprasīti darba tirgū 
3.7  Senioru IKT zināšanu un prasmju trūkums 
3.8  SE sistēmas un stratēģijas trūkums valsts mērogā 
3.9  Senioru zemā pirktspēja un finansiālā atkarība 
3.10  Valsts atbalsta trūkums uzņēmējiem par senioru iesaisti darbā 
3.11  Senioru profesionālā revalorizācija 
3.12  Senioru zemā motivācija sava dzīves un veselības stāvokļa uzlabošanā 
3.13  Uzņēmēju  nespēja saskatīt senioros pilnvērtīgus darbaspēku 
3.14  Senioru zemais pašvērtējums 
3.15  Senioru organizāciju mazspēja un nesaliedētība 
3.16  Sociālās aprūpes centru zemais līmenis un trūkums 
3.17  Infrastruktūras nepiemērotība un vides pieejamība senioriem 
3.18  Uzņēmēju bailes, ka seniori var traucēt jauniešu karjēras izaugsmei 
3.19  Senioru mājokļu problēma 
3.20  Informācijas nepiejamība senioriem 
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4.Sasniedzamie  mērķi un uzdevumi to realizācijai (45) 
 

4.1  Izmaiņas likumdošanā SE stimulēšanai 
4.2  SE stratēģijas izstrādē 
4.3  Valsts un pašvaldību atbalsta pasākumi 
4.4  Starpaaudžu komunikācija un cieņas pilnu attiecību veicināšana 
4.5  Veselīga uztura un dzīves veida veicināšana un popularizēšana 
4.6  Atbalsta pasākumi nodokļu jomā senioru iesaistei tautsaimniecībā 
4.7  Senioru apmācību programmu izstrāde un finanšu piesiste to realizācijai 
4.8  Izveidot SE fondu 
4.9  Valsts atbalsts veselības aprūpes tehnoloģiju pilnveidei senioru vajadzībām 
4.10  Datu bāžu veidošana informācijas apkopošanai par darba vietām senioriem 
4.11  Finanšu instrumentu SE veicināšanai izveide 
4.12  Viedās Sudraba laboratorijas (SSL) izveide 
4.13  Informacijas apkopošana un izplatīšana par senioriem kā darba spēku 
4.14  Pētniecības organizāciju aktīva iesaiste SE 
4.15  NVO aktivizēšana SE jomā 
4.16  Atbildīgās valsts institūcijas noteikšana SE attīstībai Latvijā 
4.17  Parādīt sabiedrībai veiksmīgus piemērus SE pieredzes apkopošanā  
4.18  SE jautājumu iekļaušana NAP 
4.19  Sadarbības veicināšana starp SE ieinteresētajām personām un organizācijām 
4.20  Pētījumi par  SE iespējamo pienesumu tsaimniecībai 
4.21  SE Biznesa inkubatoru un Re-startapu veidošana 
4.22  Senioru zināšanu un pieredzes nodošanu jaunajai paaudzei veicināšana 
4.23  Radošo ideju SE veicināšana un finanšu piesiste to realizācijai 
4.24  SE  plašākas publicitāte  un popularizēšana masu mēdijos 
4.25  Piesaistīt uzņēmēju grantus un ziedojumus SE veicināšanai 
4.26  Tiešsaistes foruma izveide zināšanu un pieredzes apmaiņai 
4.27  Attīstīt ” Seniors-mentors” ideju un iespējas 
4.28  Pozitīva sabiedrības viedokļa par SE veidošana 
4.29  Mentorings “Seniors – jauns darbinieks” 
4.30  Realizēt SE pilotprojektu Kuldīgā 
4.31  Veicināt IT  iekartu  atjaunošanu un nodošanu senioriem 
4.32  Senioru “tīklošanas” veicināšana,lai mazinātu atstumtības sajūtu 
4.33  Izglītības iestāžu programmās jāiekļauj informācija par SE  
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23WP 3.2 1 sanāksme Kuldīgā 25.02.2020
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• Vadlīnijas OSIRIS partneriem par WP3 .2 zināšanu pārvaldības              
kopradīšanas darbnīcu organizēšanu 1 - 4

• Zināšanu pārvaldības sadarbības semināru mērķi:

• Pirmais Zināšanu pārvaldības kopprojekta seminārs ir veltīts debatēm par
pašreizējo situāciju 1.Zināšanu identificēšanas un atklāšanas pīlārā, 2.Zināšanu
uzkrāšanas, organizēšanas un novērtēšanas pīlārā, 3.Zināšanu radīšanas un
apguves pīlārā, 4. Zināšanu transformācijas pīlārā.

• Priekšnoteikums: pabeigta 1. zināšanu komisijas sanāksme un atklājumu vizuāls 
atspoguļojums. Tam būtu jāpalīdz identificēt zināšanu avotus, atrašanās vietu, 
plūsmas un uzglabāšanu atvērtās inovācijas ekosistēmā (saistībā ar RIS3 prioritāti,
kas jārisina katrā valstī).

• Pirmo semināru izmanto, lai iepazīstinātu visus dalībniekus ar atvērtajiem
inovācijas ekosistēmas terminiem (kurus izmanto arī 1. grupas sanāksmē),
mācību literatūras ZPM aprakstiem, procesa makro (augsta līmeņa) modeļiem,  
aprakstītu grupās un plenārsesijā katras valsts zināšanu vadības sistēmu “as  Is”
un noteiktu faktiskos informācijas plūsmas šķēršļus.
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Zināšanu pārvaldības modelis (ZPM):

• Zināšanu pārvaldība ir sistemātiska organizācijas zināšanu 
aktīvu pārvaldīšana, lai radītu vērtību un izpildītu taktiskās un 
stratēģiskās prasības; tā sastāv no iniciatīvām, procesiem, 
stratēģijām un sistēmām, kas uztur un uzlabo zināšanu 
glabāšanu, novērtēšanu, apmaiņu, pilnveidošanu un                
radīšanu.

• Zināšanu pārvaldības praktiskais pielietojums
• -Stratēģiskie aspekti- Kas mums jāzina?
• -Zināt un spēt klasificēt zināšanas
• -Veicināt / iespējot koplietošanu
• -Atlasīt un aizsargāt vērtīgās zināšanas
• -Radīt jaunas zināšanas
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Zināšanu Pārvaldības Modeļa 
(ZPM) izstrāde

Zināšanu 
identificēšanas 
un atklāšanas 

pīlārs

Zināšanu 
uzkrāšanas, 

organizācijas un 
izvērtēšanas pīlārs

Zināšanu 
radīšanas un 

apguves pīlārs

Zināšanu 
transformācijas 

pīlārs

Debates par 
esošo situāciju

ZPM projekta 
uzmetuma 
analīze

ZPM projekta 
uzmetuma 
verificāšana

ZPM validēšana



28• WP 3.2 pirmā sanāksme
• Zināšanu avoti. Esošā situācija
• Ministrijas, jo sevišķi VARAM, Labklājības ministrija, Ekonomikas 

ministrija, IZM 
• Valsts aģentūras, jo sevišķi NVA
• Pašvaldības un to organizācijas
• Vietējie pilsētu, pagastu un ciematu līderi un entuziasti
• Biznesa organizācijas (rekrūtings)
• Senioru organizācijas
• Valsts un tās institūcijas
• Pensiju fondi
• Pētniecības institūcijas
• Apdrošināšanas kompānijas
• Medicīnas un aprūpes iestādes
• Nevalstiskās organizācijas
• Internets
• Latvijas izgudrotāju biedrība
• Profesionālās organizācijas, asociācijas, padomes un biedrības
• Attīstības centri
• Izglītības iestādes un asociācijas
• Centrālā statistikas pārvalde
• Atvaļināto militārpersonu un iekšlietu ministrijas darbinieku 

organizācijas
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• Šķēršļi un barjēras
• Dalībnieku  asimetrija
• Institūciju barjeras
• Psiholoģiskās barjēras
• Trūkst vienotas bāzes informācijas aprites
• Valsts politika- neiedziļināties šīs problēmas risināšanā
• Nacionālo fondu trūkums
• Esošā likumdošana
• Trūkst izpratnes sabiedrībā par SE iespējām
• Pieprasījuma trūkums, jo trūkst rīku kā SE var izmantot un transformēt
• Trūkst vienojošas platformas internetā par SE
• Valsts atbalsta programmu trūkums
• Sudraba ekonomikas (SE) sistēmas un stratēģijas trūkums valsts mērogā
• Valdība ir kūtra un seniori nav prioritāte
• Senioru bailes no tā, ka viņš nav pieprasīts darba tirgū
• Senioru zemā pirktspēja
• Senioru veselības stāvoklis
• Senioru IKT zināšanu un prasmju trūkums
• Informācijas piejamība senioriem, sevišķi tiem kas dzīvo laukos, tālu no centriem
• Uzņēmēju neticība un nespēja saskatīt senioros pilnvērtīgu darbaspēku
• Valsts atbalsta trūkums uzņēmējiem par senioru iesaisti darbā
• Latvijas darba vidē dominē “Jaunības kults”
• Valsts nav gatava uzņemties un koordinēt SE un piešķirt tai finansējumu
• Formāli ierobežota darbība
• Seniori ir nevienoti un “neredzami” 
• Politiskais aklums un netālredzība
• Sabiedrības informētība par SE problēmām
• Koordinācijas trūkums



30• Spēlētāji drafta modeļa izveidē

• Augstskolas
• Atbildīgās par senioriem valsts institūcijas
• Senioru organizācijas
• Ministrijas, jo sevišķi VARAM, Labklājības ministrija, 

Ekonomikas ministrija, IZM
• Valsts aģentūras, jo sevišķi NVA
• Pašvaldības un to organizācijas
• Senioru organizācijas (NVO)
• Ģimenes ārstu institūts
• Biznesa organizācijas, kuras redz seniorus kā resursu
• Valsts un pašvaldību sociālie dienesti, kuri apkopo 

vajadzības un vēlmes
• Pirmkārt Triple heilix dalībnieki:
• Ministrijas- dati, statistika;
• Universitātes- struktūra, loģiskā, zinātniskā pieja;
• Uzņēmēji- pieredze ( intervijas)
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• 4 Pīlāru modelis 1
• 1 Pīlārs-Labklājības ministrija, zinātniskās un pētnieciskās 

institūcijas;
• 2 Pīlārs- Valsts senioru aģentūra;
• 3 Pīlārs- Zinātnes un pētniecības institūcijas, augstskolas,    

aprūpes  organizācijas
• 4 Pīlārs-Sociālā uzņēmējdarbība.
• Spēlētāji:
• Akadēmiskā vide, kuru interesē SE problemātika;
• Pētniecības institūcijas -analizē esošo situāciju;
• LR ministrijas – kopīgi veido sasaisti ar politikas dokumentiem    

un izstādā iztrūkstošos;
• Plānošanas reģioni-koordinē SE ieviešanas programmas;
• Senioru organizācijas  piedalās:
• -plānošanā; 
• -mērķu noteikšanā;
• -izvērtēšanā;
• -realizācijā.
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• 4 Pīlāru modelis 2:
• 1Pīlārs-ministrijas,pašvaldības,

plānošanas reģioni;
• 2 Pīlārs-augstskolas, asociācij
• 3 Pīlārs-augstskolas, asociācijas
• 4 Pīlārs-NVO, uzņēmēji
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WP 3.2 Trešais seminārs (1)

• Trešais zināšanu pārvaldības kopradīšanas seminārs ir 
veltīts zināšanu pārvaldības modeļa (ZPM) projekta 
pārbaudei.

• Nepieciešams priekšnoteikums: pabeigta zināšanu 
karte. ZPM projekta vizuālais attēlojums un īss apraksts.

• Izmantojot pabeigto zināšanu kartes semināru, 
dalībnieki plenārsēdēs un grupās pārliecinās, vai ZPM  
uzmetums atbilst zināšanu kartei. ZPM jāiekļauj 
zināšanu kartes atklājumi un rezultāti, un tie nedrīkst 
būt pretrunā un konfliktēt. Semināram jābeidzas ar 
skaidru dalībnieku redzējumu par ZPM.
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WP 3.2 Trešais seminārs (2)

• Jautājumi, uz kuriem šajā seminārā jāatbild (tos 
varētu pievērst RIS3 prioritātei katrā valstī): 

• • Vai zināšanu pārvaldības modeļa projekts tika 
izveidots uz zināšanu kartes pamata? 

• • Vai visi informācijas plūsmas šķēršļi jau bija 
atrisināti zināšanu pārvaldības modelī? 

• • Vai visi semināra dalībnieki saprot, kā zināšanu 
pārvaldības modelis darbojas, lai veicinātu sudraba 
ekonomikas dalībnieku labklājību?
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WP 3.2 Trešais seminārs (3)

• Rezultāts:
• 1) pārliecinieties, ka ZPM atbilst zināšanu kartei, 
• 2) pārliecinieties, vai ZPM ir iekļauti visu 

informācijas plūsmas barjeru risinājumi; 
• 3) ZPM uzmetums, ieskaitot vizuālu un pilnu 

aprakstu.
• Lūdzu, ņemiet vērā, ka ir ļoti ieteicams, ka katra 

partnera 3. zināšanu pārvaldības kopīgi izveidotais 
seminārs tiks izpildīts ne vēlāk kā 2020. gada martā.
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• Šeit ir četri labākie KM dzīves cikla modeļi:

• 1. Wiig modelis (1993): Šis modelis balstās uz principu, ka, lai informācija būtu 
noderīga, tā ir jāorganizē. Tāpēc šis modelis galvenokārt attiecas uz visu datu 
organizēšanu pēc tam, kad tie ir kodificēti, bet arī ieskicē, kā zināšanas tiek veidotas, 
saglabātas, apvienotas (ar citām glabātajām zināšanām) un pēc tam paplašinātas 
organizācijā. Wiig modeļa fāzes ir izveide, iegūšana, apkopošana, pārveidošana un 
piemērošana.

• 2. Zaka modelis (1996): Lai arī fāzes šeit ir līdzīgas Vigana modelim, Zaka modelī, 
pārejot uz katru jaunu posmu, prioritāte tiek piešķirta loģiskam, standartizētam 
procesam. Zack modeļa fāzes ir iegūšana, pilnveidošana, glabāšana / izguve, izplatīšana 
un noformēšana.

• 3. Bukovics un William Model (2000): Šis modelis balstās uz diviem iepriekšējiem, 
paplašinot zināšanu glabāšanas definīciju, iekļaujot infrastruktūru, kas atbalsta šo 
mācību kopienu (piemēram, komunikācija, hierarhija un darba attiecības). Bukovičs un 
Viljams uzsver arī nepieciešamību ne tikai uzturēt savu zināšanu krātuvi, bet arī laika 
gaitā to veidot. Fāzes šeit ir: iegūt, izmantot, mācīties, dot ieguldījumu un novērtēt.

• 4. McElroy Model (2003): Balstoties uz Bukowitz un William modeļa procesa fokusu, 
McElroy nodarbojas ar zināšanu radīšanu un integrāciju. Tas rada veidus, kā komandas 
locekļi var iesniegt “prasības”, ja viņi nesaņem vai nesaprot zināšanas, un tas viss tiek 
veikts, lai uzlabotu grupas mācīšanos. McElroy modeļa fāzes ir mācīšanās, 
apstiprināšana, iegūšana, integrēšana un pabeigšana.



39Knowledge Management 
Life Cycle

1) Knowledge 
detection and 

discovery

Finding knowledge 
search goal

Expert evaluation of 
knowledge sources

Ranking of sources

Knowledge mining

Knowledge production 
(reseach)

2) Knowledge 
capture,  

organization and  
assessment

Knowledge 
classification

Providing access to 
knowledge storage 

media

Knowledge storage 
and disposal

Assessment of 
knowledge against the 

goal

3) Knowledge  
creation and 
acquisition

Creating a product 
concept

Model creation

Creating a prototype

Test batch production 
and evaluation

4) Knowledge 
transformation

Market introduction

Collecting and 
evaluating market 

feedback
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•

Kā uzlabot zināšanu pārvaldību (KM) 

Pat ja ir izpratne par KM dzīves ciklu, zināšanu pārvaldību var būt grūti ieviest. Tālāk ir sniegti daži 
padomi, kā uzlabot zināšanu pārvaldību:
Izprotiet zināšanu plūsmu jūsu organizācijā: Lai gan dažādos KM dzīves cikla modeļos ir uzskaitītas 
fāzes, kas jāievēro, tās ir tikai plāns. Zināšanu pārvaldība būs veiksmīga tikai tad, ja jūs sapratīsit, kā 
jūsu organizācija jau dabiski iegūst, uzkrāj un dalās zināšanās, tāpēc izmantojiet esošo informācijas 
plūsmu, lai strukturētu formālo zināšanu pārvaldības procesu.
Skaidri definējiet savus mērķus un to, kā tos mērīsit: tāpat kā jebkurš projekts, jūs nevarēsit spriest 
par jūsu panākumiem bez skaidri definētiem mērķiem. Pirms KM ieviešanas izvēlieties mērķus un 
to, kā tos izmērīsit.
Veiciniet socializāciju: Viens no veidiem, kā veicināt zināšanu nodošanas vidi, ir ļaut tam notikt 
dabiski, runājot un pagadoties. Ļaujiet komandas locekļiem sarunāties un veidot attiecības birojā, 
kas viņiem vairāk ļaus meklēt informāciju vai padomu vai apgūt jaunas prasmes.
Ģenerējiet jaunas zināšanas: atcerieties, ka zināšanu pārvaldība ir saistīta ne tikai ar esošo zināšanu 
glabāšanu; drīzāk jums ir jāizveido procesi, lai pārvaldītu pašreizējo jaunās informācijas plūsmu. 
Aktīvi ģenerējiet jaunas zināšanas savā organizācijā ne tikai, lai izveidotu stabilu zināšanu plūsmu, 
bet arī lai parādītu darbiniekiem, ka jūs izturaties pret jaunām zināšanām - un viņu zināšanām - par 
priekšrocību. Tas padarīs darbiniekus piemērotākus pieņemt KM.
Izveidojiet tehnoloģiju: Tehnoloģijai var būt milzīga loma KM procesa standartizācijā un 
organizēšanā. Tomēr atcerieties, ka pati tehnoloģija nav zināšanu pārvaldība, bet vienkārši rīks 
procesu uzlabošanai. 
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1.Zināšanu identificēšana un 

atklāšana
• Neformalizēto ( Tacit) zināšanu nesēji ir cilvēki, pirmām kārtām 

seniori- eksperti un citi eventuālie speciālisti SE jomā, kā arī 
organizācijas, kuras jau šobrīd darbojas šajā laukā.

• Formalizētās( Explicit) zināšanas ir mums zināmie statistikas dati 
par pašiem senioriem un citām ar SE saistītām lietām. Šie dati tiek 
apkopoti formās, kurās tie var tikt uzglabāti, analizēti, apstrādāti 
un var tikt nodoti citiem lietotājiem.

• Šajā līmenī kā spēlētāji var tikt uzskatīti visas organizācijas, kuras 
jau šobrīd rada un uzglabā šādas zināšanas.

• Vājā vieta šajā posmā ir šo datu saturiskā ierobežotība, nepilnība 
un nepieejamība visām iespējamajām ieinteresētajām pusēm.

• Valsts vāji orientējas SE jautājumos un nepievērš nepieciešamo 
uzmanību situācijas uzlabošanai šajā jomā, kā arī nestimulē un 
nekoordinē potenciāli  ieinteresēto pušu sadarbību.
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2. Zināšanu uzkrāšana, 

organizēšana un novērtēšana
• Šajā posmā nepieciešama profesionala ekspertu darbība, lai varētu 

pilnvērtīgi izmantot un saglabāt to potenciālu, kurš ir pieejams jau 
šobrīd, kā arī aktīvi strādāt pie zināšanu pārneses sistēmas 
pilnveidošanas un attīstības.

• Lielu lomu var spēlēt zinātniski- pētnieciskās organizācijas, mācību 
iestādes, kā arī citi spēlētāji, kuriem ir pieredze un nepieciešamās 
zināšanas šajā jomā. Nepieciešami līdzekļi un valsts pasūtījums.

• Šeit liela nozīme ir masu medijiem un organizācijām, kuras analizē 
iedzīvotāju  intereses un tirgus konjunktūru šajā jomā. SE var veidot, 
tikai tajā gadījumā ja tā balstās uz pietiekamiem un objektīviem datiem, 
kuri atspoguļo esošo situāciju un  var profesionali novērtēt un veidot SE 
ekosistēmu. Nepieciešama laba sadarbība un mērķtiecīga nākotnes 
vīzija.
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3. Zināšanu radīšana un 

apguve
• Šajā posmā vairāk vai mazāk strukturētas zināšanas par SE pārtop par 

informāciju, kuru var mērķtiecīgi un efektīvi izmantot SE izveidei un 
attīstīšanai. Tiek novērtēti baltie plankumi zināšanās par SE, tās 
spēlētajiem un tehnoloģijām, kuras tiek pielietotas, kā arī informācija par 
ārvalstu pieredzi un labās prakses piemēriem.

• Tiek veikts mērķtiecīgs darbs, lai uzlabotu un pilnveidotu esošo sistēmu, 
kā arī produktīvi un precīzi novadītu nepieciešamo informāciju līdz visiem 
SE dalībniekiem.

• Šajā posmā svarīgs aspekts ir SE dalībnieku ieinteresēšana,iesaiste, viņu 
kompetences līmeņa un zināšanu paaugstināšana, kā arī informācijas 
līmeņa nepārtraukta uzlabošana.

• Ļoti svarīgs moments ir privātā biznesa aktivizēšana un iesaiste SE.
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4.Zināšanu praktiskais 

pielietojums
• Zināšanām nav liela nozīme, ja tās netiek realizētas praksē un pārvērstas 

par konkrētiem produktiem, pakalpojumiem, ekonomikas procesiem un 
inovācijām. Šajā posmā valstij un privātajam biznesam ir labi jāsaprot, ka 
seniori kļūst par arvien lielāku sabiedrības daļu, kuras pienesums ir 
būtisks un nepieciešams. Tajā pat laikā labi jāsaprot šīs cilvēku kategorijas 
specifika un intereses.

• Ja parādīsies pirmie jūtamie rezultāti un publiskā vara un uzņēmēji mainīs 
savu attieksmi pret vecākā gadu gājuma cilvēkiem, ir objektīvs pamats 
cerēt uz panākumiem.

• Jārada un jāpiedāvā darba vietas, kā arī jāuzkrāj un jāpiegādā 
ieinteresētajām pusēm  informācija par senioru zināšanām un prasmēm, 
kā arī jānodrošina iespējas tās likt lietā.
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5. Zināšanu analīze un 

transformācija 
• Visā procesa gaitā jāanalizē rezultāti un nepārtraukti jādomā par 

nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī jāseko šo uzlabojumu praktiskai 
ieviešanai.

• Tas nav darbs, kuru var atstāt pašplūsmā.Tajā jāiesaista augsta līmeņa 
eksperti un profesionāļi, kuri var precīzi novērtēt situāciju un kompetenti 
ietekmēt tās uzlabošanu.
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Senioru iesaiste un 

aktivizēšana.
• Jāsāk ar to, ka jāsaprot, ka visi seniori nav vienādi. Tos var sadalīt ļoti 

daudzās kategorijās izejot no viņi zināšanām, dzīve pieredzes, veselības 
stāvokļa un citiem kritērijiem. Sākotnēji mēs piedāvājam senioru 
iedalīšanu vismaz trijās kategorijās:

• Seniori –patērētāji. Tie ir cilvēki ar zemu motivāciju, vājām 
profesionālajām un teorētiskajām zināšanām kā arī zemu gatavības līmeni 
darboties SE

• Seniori- profesionāļi. Augstāki rādītāji atsevišķās vai arī visās jomās. Šie 
cilvēki ir atvērtāki sadarbībai un viņu gatavības pakāpe slīdzinājumā ar 
pirmo kategoriju ir daud augstāka.

• Seniori-līderi. Tie ir cilvēki, kurus var uzskatīt par SE zelta potenciālu. Šie 
cilvēki ir jāsameklē un aktīvi jāiesaista, jo tieši viņi ir tie, kuri visefektīvāk 
var pašrealizēties, kā arī ar savu pieeju iedvesmot arī citus. 
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Latvijas Sudraba ekonomikas ( 
SE) pārvaldes struktūra    (1)

• Uzraudzības Padome

• Priekšsēdētājs-Premjerministrs, vai viņa 
deleģēts pārstāvis 

• Locekļi: pārstāvji no LM, EM, VM, IZM, 
VARAM, TM, LPS

• Kopā 8-10 locekļi
• Sanāksmes ne retāk kā 2 reizes gadā
• SE Uzraudzības Padome ir pakļauta un 

atskaitās Premjērministram
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Latvijas Sudraba ekonomikas     
(SE) pārvaldes struktūra  (2)

• Attīstības Padome
• Priekšsēdētājs-Padomes locekļu ievēlēts, vai SE 

Uzraudzības Padomes deleģēts pārstāvis
• Locekļi: pārstāvji no NVA, LIAA, LNB atb. Par “ 

Gaismas tīklu”, VSL, IKT pārstavis ( Atis Kapenieks, 
Signe Bāliņa), Medicīnas pārstāvis ( RSU vai LU), CSP, 
RD, labs jurists, senioru pārstāvji

• Kopā 10-12 pastāvīgie locekļi, kuri uz sanāksmēm 
regulāri uzaicina nozaru pārstāvjus un ekspertus

• Sanāksmes ne retāk kā 4 reizes gadā
• SE Attīstības Padome ir pakļauta un atskaitās SE 

Uzraudzības Padomei
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Latvijas Sudraba ekonomikas     
(SE) pārvaldes struktūra  (3)

•
• Attīstības Padomes 3 Apakšgrupas:

• Ekonomikas
• IKT
• Medicīnas
• Juridiskā

• Katrā grupā 4-6 dalībnieki. Grupu vada  SE Attīstības 
Padomes iecelts pārstāvis

• Sanāksmes ne retāk kā 6 reizes gadā
• Apakšgrupas ir pakļautas un atskaitās SE Attīstības 

Padomei
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Latvijas Sudraba ekonomikas     
(SE) pārvaldes struktūra  (4)

• Viedā sudraba laboratorija (VSL)

• VSL vadītājs –Attīstības Padomes iecelts speciālists
• VSL komanda- vienīgā struktūra, kurā ir 1-2 algoti 

darbinieki. Sākotnēji LNB “Gaismas tīkla” darbinieki 
+ nealgoti brīvprātīgie eksperti. 

• VSL 4-6 darbinieki
• Sanāksmes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 

mēnesī
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• Smart Silver Labs (SSL) a unique multi-level governance 
structure will pilot smart silver framework by

• implementing an innovation program in order to support 
innovation actors to generate new market

• viable silver products or services.
• kas
• Viedā Sudraba Laboratorija (VSL) ir unikāla daudzlīmeņu 

pārvaldības struktūra, kuras uzdevums ir izveidot Sudraba
• Ekonomikas (SE) ietvaru , lai atbalstītu inovāciju dalībniekus 

jauna, SE tirgus radīšanā un dzīvotspējīgu Sudraba 
Ekonomikas  produktu un pakalpojumu izzveidē.



54Valsts Vienotā bibliotēku 
informācijas sistēma Gaismas tīkls 

• Valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmas jeb Gaismas
tīkla projekta galvenais mērķis ir izveidot saskaņotu valsts un
publisko bibliotēku informācijas sistēmu, kas nodrošinātu
bibliotēkām iespēju ne tikai apkopot, saglabāt, sistematizēt
nacionālās kultūras un zinātnes vērtības un sniegt pieeju tām,
bet arī izmantot modernās informācijas tehnoloģijas universālā
informācijas pakalpojuma sniegšanai – informācijas meklēšanai,
nepieciešamo grāmatu, publikāciju, uzziņu un dokumentu
piegādei no Latvijas un starptautiskiem informācijas avotiem.
Katrā Latvijas rajonā ir izveidots bibliotēku elektroniskais
kopkatalogs, kurā pieejama informācija par jebkurā Latvijas
bibliotēkā glabātajām grāmatām vai citiem iespieddarbiem,
nodrošinot katra bibliotēkas apmeklētāja iespējas atrast sev
nepieciešamo izdevumu, tāpat arī to pasūtīt un saņemt sev ērtā
veidā un vietā.
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Gaismas tīkla vēsture (1)

• Konceptuālu atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
projektam sniedz UNESCO. Jau 1997.gadā ar 
ģenerāldirektora pavēli tika izveidota ļoti augsta 
līmeņa ekspertu padome. Tajā ir karalisko un 
nacionālo bibliotēku direktori, lielākās autoritātes 
savās valstīs. Latvijā notikušas trīs sanāksmes, kurās 
esam saņēmuši profesionālus ieteikumus un 
vērtējumus. Arī šī starptautiskā ekspertu padome 
atzinīgi vērtē Gaismas tīkla izveidi, uzsverot, ka līdz 
ar Gaismaspils būvi nepieciešams attīstīt integrētu 
valsts bibliotēku informācijas tīklu, kas Latvijai ļautu 
ieņemt savu vietu zināšanu sabiedrībā.
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Gaismas tīkla vēsture (2)

• Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība ir 
sabiedriska organizācija, kas dibināta 1998. gada 
aprīlī. Toreiz Jaunajā Rīgas teātrī sanāca kopā vairāk 
nekā 200 cilvēku, lai aizstāvētu ideju par jaunas 
Nacionālās bibliotēkas ēkas celtniecību. Šīs 
sanāksmes dalībnieki vienojās nodibināt Atbalsta 
biedrību, lai apvienotu intelektuālos un finanšu 
resursus jaunas Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
ēkas celtniecībai.

• Biedrība darbojas un organizē dažādus labdarības 
pasākumus, lai palīdzētu Nacionālajai bibliotēkai un 
bibliotēkām visā Latvijā kļūt par saturā un iespējās 
bagātiem kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves 
centriem.
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Gaismas tīkla vēsture (3)

• – Jau 2001.gadā Ministru kabinets apstiprināja Valsts 
vienotās bibliotēku informācijas sistēmas (VVBIS) 
koncepciju, un 2003.gada 8.maijā jaunā redakcijā 
pieņemtajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 
īstenošanas likumā ir noteikts, ka šis projekts 
līdztekus bibliotēkas ēkas būvniecībai, iekārtošanai 
un infrastruktūras izveidei ietver Valsts vienotās 
bibliotēku informācijas sistēmas izveidošanu. Kāpēc 
tomēr ļaudis vēl arvien jautā: “Kas tad man no tās 
Gaismas pils tiks, ja es labi ja līdz savai pagasta 
bibliotēkai varu tikt?”
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Gaismas tīkla vēsture (4)

• LNB projektam 2004.gadā atvēlēti apmēram 5,6 
miljoni latu. No tiem vairāk nekā 2,8 miljoni –
Gaismas tīkla projektam. Tā ir ļoti liela nauda mūsu 
apstākļos – īsts tīģera lēciens. Tomēr tā ir tikai viena 
ceturtā daļa no nepieciešamajiem līdzekļiem. Un tas 
ir loģiski - ar katru nākamo gadu Gaismas tīklā 
iekļausies arvien jaunas pilsētu un pagastu 
bibliotēkas.
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Gaismas tīkla vēsture (5)

2007. gadā Latvija saņēma “Bila un Melindas Geitsu 
fonda” dotāciju (16 miljonus dolāru) un uzsāka 
bibliotēkas attīstības projektu ar nosaukumu “Trešais 
tēva dēls” (nosaukums cēlies no latviešu tautas 
pasakas). Šis projekts savienoja valsts, pašvaldību un 
citas publiskās bibliotēkas vienotā informācijas sistēmā 
- t.s. “gaismas tīklā” - un nodrošināja ar datoriem, 
internetu, wifi internetu un apmācītu personālu.



60
Gaismas tīkla vēsture (6)

Jānis Dripe: “Latviju var pamatoti uzskatīt par 
bibliotēku zemi – diviem miljoniem iedzīvotāju 
pieder 1708 bibliotēkas, un vairāk par astoņiem 
simtiem no tām ir publiskas. Nacionālo 
bibliotēku, kuru lepni saucam par Gaismas pili, 
un visas publiskās bibliotēkas vieno Gaismas 
tīkls. Mūsdienu bibliotēkas ir kopienu centri un 
informētas sabiedrības atbalsta punkti, kuru 
labākajos piemēros saturs mājo labas 
arhitektūras vidē. ,,
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• Bibliotēkas kļūst par kultūras centriem
• Ir ļoti svarīgi, lai pagastu bibliotēkas tāpat kā skolas kļūtu par visas 

vietējās sabiedrības informācijas centriem, kur vismaz viens vai 
vairāki datori būtu iedzīvotāju rīcībā. Lai jebkurš varētu ienākt un 
atrast vajadzīgo informāciju internetā. Kā uzskata bibliotēku 
darbinieki, tādējādi varētu itin sekmīgi piesaistīt bibliotēkām vairāk 
jauniešu, jo pat tie, kurus sākumā varbūt piesaistītu tikai iespēja 
pasērfot internetā, ar laiku varētu kļūt par kaismīgiem grāmatu 
lasītājiem.

• Diemžēl lielā sabiedrības daļā valda pilnīgi nepareizs priekšstats 
par lauku bibliotēkām. Tie nebūt nav gari plaukti ar noputējušām, 
vecām grāmatām, kur dienām ilgi neiegriežas neviens lasītājs. 
Tiesa, tikai no pašiem bibliotēku darbiniekiem ir atkarīgs, cik aktīvi 
viņi darbojas un cīnās par progresu savā pagastā.
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