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Juridiskā atruna
Ne Eiropas Komisija, ne arī kāda cita persona, kas rīkojas 
tās vārdā, nevar būt atbildīga par to, kā šajā publikācijā 
ietvertā informācija var tikt izmantota. Šajā publikācijā ir 
pausts attiecīgo autoru viedoklis, un tas nav uzskatāms par 
Eiropas Komisijas viedokli. Nekas no šajā brošūrā minētā 
nevar tikt uzskatīts par jebkādu tiešu vai netiešu garantiju. 
Rezultāti jāizmanto tikai kā ieteikumi kopējās stratēģijas 
ietvaros.

© European Communities, 2015. 
Reproducēšana ir atļauta, norādot 
avotu.
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Izdevniecības informācija
Šo brošūru izstrādāja uzņēmums empirica — Gesellschaft 
für Kommunikations- und Technologieforschung mbH 
saskaņā ar Eiropas Komisijas, ģenerāldirektorāta GROW 
(Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU 
ģenerāldirektorāts) pasūtījumu. Šī ir Eiropas e-Leadership 
iniciatīvas publikācija saskaņā ar pakalpojumu līgumu 
“MVU e-Leadership prasmes” (www.eskills-lead.eu) 

Redaktori
Redaktori: Werner B. Korte, Tobias Hüsing, 
Eriona Dashja, empirica GmbH
Dizains un makets: www.mediadesign-bonn.de
Iespiests Vācijā
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Priekšvārds

Lai Eiropa varētu konkurēt, augt un radīt darbavietas, 
mums ir vajadzīgi cilvēki, kas var vadīt digitālās inovācijas 
un pārveidot ražošanu. Jaunas tehnoloģijas ir izaugsmes 
pamatvirzītājs, ko veicina prasmīgu profesionāļu un 
uzņēmumu vadītāju (e-Leaders) idejas. Prognozēts, ka 
2020. gadā trūks vairāk nekā 800 000 digitālo profesionāļu 
un 200 000 e-leaders. Pagājušajā maijā Eiropas Komisija 
pieņēma Digitālā vienotā tirgus stratēģiju. Kad tas būs 
ieviests, digitālais vienotais tirgus varētu papildināt 
Eiropas ekonomiku par vairāk nekā 415 miljardiem EUR. 

e-Leadership ir galvenā sastāvdaļa Digitālā vienotā tirgus 
stratēģijas centienos veicināt digitālās prasmes, kas 
vajadzīgas modernajai Eiropas rūpniecībai. Ieinteresētās 
personas aicina dalībvalstis palielināt atbalstu e-Leader- 
ship prasmes attīstībai. European Strategic Policy Forum 
on Digital Entrepreneurship ieteicis, ka e-Leadership 
prasmes saturam jābūt daļai no vadītāju apmācības un 
uzņēmējdarbības vadītāju un augstāko amatpersonu 
izglītības programmām. Ir plaša vienprātība par nepiecie-
šamību pēc kopīgiem Eiropas mēroga centieniem izplatīt 
e-Leadership prasmes visos sektoros un uzņēmumos. 
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Šajā dokumentā ir kopsavilkums par jaunāko e-Leadership 
prasmes attīstību Eiropā un konkrēti piemēri ar labākajām 
praksēm, kā arī ar Eiropas mēroga vadlīniju, ko izstrādājuši 
nozaru un akadēmiskie speciālisti, īstenošanu. Nākamajos 
izdevumos tiks apskatītas vadības prasmju prasības 
uzņēmumos, kas strādā ar digitālajām un svarīgajām 
pamattehnoloģijām, tostarp jaunākajām modernajām 
apstrādes rūpniecības tehnoloģijām. 

Patīkamu lasīšanu!

Lowri Evans
Ģenerāldirektore

Iekšējā tirgus, rūpniecības, 
uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisija
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e-Leadership — pamatnoteikums 
Eiropas konkurētspējas un inovāciju 
potenciāla veicināšanai

e-Leadership ir būtiski svarīga uzņēmumiem un rūpniecī-
bai, lai varētu izcelties uzņēmējdarbībā. e-Leadership ir 
pamatā jaunu digitālo tehnoloģiju izmantošanai inovāci-
jām un pārmaiņām, pārvaldot tās atbilstīgā organizacionā-
lā kontekstā un liekot tās uzņēmējdarbības stratēģijas 
pamatā. e-Leadership prasmes ir prasmes, kas vajadzīgas 
indivīdam, lai rosinātu un sasniegtu digitālas inovācijas.

• Stratēģiskā vadība: vadīt starpdisciplīnu personālu, 
 ietekmēt ieinteresētās personas starpvalstu līmenī 
 (funkcionālā, ģeogrāfiskā)

• Uzņēmējdarbības zināšanas: ieviest jauninājumus  
 uzņēmējdarbības un darbības modeļos, iegūstot vērtību  
 organizācijās

• Digitālās zināšanas: plānot un vadīt uzņēmējdarbības  
 veiktspējas izmaiņas, izmantojot digitālo tehnoloģiju  
 tendences kā inovāciju iespējas.
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e-Leadership Eiropā — veiktie pasākumi 

ES e-skills stratēģija, balstoties uz Eiropas Komisijas 
paziņojumu “e-skills 21. gadsimtā: konkurētspējas, 
izaugsmes un nodarbinātības veicināšana” (2007. g.), ir 
bijusi nozīmīga centienos veicināt Eiropas uzņēmumu 
konkurētspēju, ražīgumu un inovāciju spējas. Tā palīdz 
uzlabot pamata nosacījumus inovācijām, izaugsmei un 
jaunām digitālām darbavietām, un tajā ieteikts pastāvīgi 
uzlabot darbinieku zināšanas, prasmes, kompetenci un 
atjautību, nodrošinot efektīvu mūžizglītību. 2013. gadā 
Eiropas Komisija uzsāka partnerību “Digitālo darba vietu 
valdošā koalīcija”, lai palielinātu un paātrinātu centienus 
aizpildīt digitālo prasmju trūkumu.

e-Leadership prasmes trīsstūris

Stratēģiskā
vadība

Uzņēmējdar-
bības

zināšanas
Digitālās
zināšanas
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Šajā kontekstā Eiropas Komisija ir pieņēmusi īpašu 
e-Leadership prasmes iniciatīvu, kuru novērtējušas un 
atbalstījušas ieinteresētās personas. Tā sākās 2013. gadā, 
vispirms koncentrējoties uz lieliem uzņēmumiem, un tika 
paplašināta 2014. gadā, iekļaujot arī mazos un vidējos 
uzņēmumus, kā arī strauji augošos un jaundibinātos 
uzņēmumus. 2016. gadā šī iniciatīva tiks vēl paplašināta. 

e-Leadership prasmes tēma ir neatņemama digitālās 
uzņēmējdarbības politikās un pasākumos. 

Eiropas Digitālās uzņēmējdarbības foruma ziņojumā 
“Digital Transformation of European Industry and Enter-
prises” (2015. g. marts) ieteikts turpināt veicināt e-Lea-
dership un aicināts iestrādāt e-Leadership prasmes saturu 
visās vispārējās vadītāju apmācību un izglītības program-
mās uzņēmumu vadītājiem un augstākajām amatperso-
nām. 
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Eiropas Komisija arī ieviesusi iniciatīvu Startup Europe, kas 
pievērsta tādiem uzņēmējiem vajadzīgiem resursiem kā 
riska kapitāls un paātrinātāji un kuras mērķis ir stiprināt 
uzņēmējdarbības vidi tīmekļa un IKT uzņēmējiem, lai viņu 
idejas un uzņēmējdarbība varētu attīstīties. Tās ietvaros 
noticis pasākums “Startup Europe ierodas Silīcija ielejā”, 
kurā ES tehnoloģiju uzņēmumi, ieguldītāji un politikas

veidotāji no abām Atlantijas okeāna pusēm sanāca kopā uz 
vienu nedēļu ASV, lai dalītos ar idejām. 

2015. gada 6. maijā Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu 
“Eiropas vienotais digitālais tirgus”, kurā iekļautas 16 ini-
ciatīvas, kas veido pamatu Eiropas digitālajai nākotnei. 
Tajā skaidri atzīta digitālo prasmju un IT profesionālisma 
būtiskā nozīme.

Augsta līmeņa eksperti apsprieda galvenos e-Leadership jautājumus

Jan Muehlfeit, globālais stratēģis, koučs, mentors, vadīja dienas 
debates kā priekšsēdētājs 

Charlotte Holloway, politikas vadītāja, techUK, runāja par tēmu 
“e-Leadership: skatījums no pieprasījuma perspektīvas”
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Eiropas konference par Digital and Key Enabling Technolo-
gies Skills (2015. gada 1. un 2. jūnijs, Brisele, skatīt:  
www.leadership2015.eu) saveda kopā vairāk nekā  
300 dalībnieku no valsts struktūrām, akadēmiskās  
nozares un rūpniecības nozares, lai apspriestu e-Leader- 
ship un svarīgo pamattehnoloģiju prasmju attīstību. 

Pieprasījuma prognoze — Eiropā 
vajadzēs vairāk nekā 40 000 jaunu  
e-leaders gadā līdz 2020. gadam 

Eiropas rūpniecības nozarē aug pieprasījums, lai uzlabotu 
e-Leadership kvalitāti. Lai arī nav oficiāla statistikas par 
e-Leadership prasmes piedāvājumu vai pieprasījumu, 
aptuveni noteikts, ka 2015. gadā inovatīvo e-Leadership 
darbavietu skaits Eiropā ir aptuveni 620 000 e-leaders
 — vairāk nekā puse uzņēmumu biznesa struktūrvienībās, 
nevis IT nodaļās. Šis novērtējums iekļauj tos, kam ir idejas 
un kas attīsta inovatīvus IT projektus organizācijās — ie-
spējams, ne visi viņi pārvalda visu prasmju apjomu, kas 
vajadzīgs, lai kļūtu par veiksmīgu e-leader.

Gary Kildare, personāla vadītājs, IBM Corporation Europe, runāja 
no globāla IT un pakalpojumu uzņēmuma perspektīvas

Silvia Leal, akadēmiskā 
direktore, IE Biznesa skola, 
Madride, runāja par IE Biznesa 
skolas e-Leadership program-
mu portfeli vadītājiem, MVU un 
jaunajiem uzņēmumiem 

Profesors Peter Kelly no Ālto Universitātes runāja par augstas 
izaugsmes uzņēmējdarbības praksi

Philippe Trichet, digitālais ekspertdirektors, The Boston Consulting 
Group, runāja par tēmu “Dinamiska vadība: pieci obligātie punkti, 
lai darbotos digitāli”

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



  

Paredzot e-Leadership pieprasījumu, pamatojamies uz 
aptuveni noteiktajiem izaugsmes rādītajiem salīdzinājumā 
ar augstas prasmes prasošajiem IT amatiem, par kuriem 
pieejami aptuvenie aprēķini. Paredzam, ka e-Leadership 
pieprasījums augs vidēji par 4,6% gadā līdz 2020. gadam, 
kad, kā paredzams, pieprasījums sasniegs 776 000. 

Ņemot vērā paplašināšanās pieprasījumu un aizstāšanas 
radīto pieprasījumu, Eiropai 2020. gadā būs nepieciešami 
no 200 000 līdz 250 000 papildu e-leaders jeb no 40 000 
līdz 50 000 e-leaders gadā. Datus, kas izmantoti šiem 
aptuvenajiem aprēķiniem, papildina e-Leadership “ekosis-
tēmas” datu apkopojums, kas sasaistīti ar e-Leadership 
prasmes pieprasījuma vai piedāvājuma datiem ar  
e-Leadership scoreboard palīdzību. 
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e-Leadership īsumā — Eiropas  
scoreboard

e-Leadership scoreboard apskata e-Leadership prasmes 
attīstības progresu, aptverot e-Leadership ekosistēmas 
jomas, to skaitā: 

• e-Leadership izglītību, 
• darbaspēka ar e-Leadership potenciālu skaitu,
• strukturālos mainīgos, kas nodrošina 
 e-Leadership izmantošanas iespējas, un 
• kā e-Leadership iespējo politikas un citus virzīšanas 
 mehānismus. 

Scoreboard izmantoti rādītāji no primārajiem un sekundā-
rajiem avotiem. Tajā salīdzina ES dalībvalstu e-Leadership 
veiktspēju un nosaka e-Leadership ekosistēmu salīdzino-
šās stiprās un vājās puses starp valstīm, lai sniegtu 
informāciju politikas apspriešanai valstu un ES līmenī.

Scoreboard modelis mēra faktorus, kas varētu ietekmēt 
e-Leadership prasmes pieprasījumu un piedāvājumu katrā 
valstī. Tas sniedz ieskatu, kādi ir valstu rezultāti noteiktās 
e-Leadership jomās, tādējādi nosakot spējas izmantot 
inovāciju iespējas uzņēmējdarbības izaugsmei un iegūstot 
ieteikumus par nākotnes attīstības virzieniem.

Pavisam kopā ir 24 rādītāji, kas sakārtoti četrās jomās un 
sadalīti vairākos segmentos.

10

Valstu scoreboard ir daļa no 28 dalībvalstu pārskatiem, 
sniedzot ieskatu par valstu stāvokli attiecībā uz e-Lea-
dership politikām, iniciatīvām, praksēm, apmācībām, 
augstāko un vadītāju izglītību un scoreboard. Valstu 
pārskatus ver lejupielādēt adresē http://leadership2015.eu/
documents/ un http://eskills-lead.eu/documents/.  

e-Leadership indekss — dalībvalstu 
salīdzinošais novērtējums 

e-Leadership indekss apvieno e-Leadership scoreboard 
dažādās jomas, lai varētu pārraudzīt un salīdzināt ES 
dalībvalstu rezultātus. Tas apkopo uzņēmējdarbības un 
politiku klimata, infrastruktūras un saistītās ietekmes uz 
e-Leadership rādītājus. Tā nolūks ir apmierināt vajadzības 
pēc mērījumiem un praksēm, kas ļauj izmērīt un saprast 
e-Leadership. Valstis var izmantot indeksu, lai pārraudzītu 
rezultātus laika gaitā, salīdzinātu valsts rādītājus ar citām 
valstīm, noteiktu parauga modeļus un mācītos, kā dažādas 
politikas var ietekmēt e-Leadership praksi.

Eiropas karte ar e-Leadership indeksa kvartilēm
Avots: empirica, 2015. g.

Digitālais talants vislabāk plaukst atklātā, 
sadarboties spējīgā, eksperimentālā kultūrā, 
kur komandas locekļi var mācīties no un 
augt līdz ar līdzīgu talantu kritisko masu, 
nevis vertikālā mikrovadības birokrātijā, 
kas vāji izplata digitālo talantu un apslāpē 
inovācijas.

Philippe Trichet
Digitālais ekspertdirektors, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes

 1. grupa: vairāk nekā 35% zem ES vidējā

 2. grupa: mazāk nekā 35% zem ES vidējā



e-Leadership indekss cieši saistīts ar IKP datiem, kā arī ar 
tehnoloģijām saistītiem rādītājiem, piemēram, Pasaules 
Ekonomikas foruma Networked Readiness Index, bet 
novirzes no tehnoloģiju un IKP tendenču līnijām norāda, 
kuras valstis sasniedz labākus vai sliktākus rezultātus nekā 
norāda ekonomikas un tehnoloģiju brieduma rādītāji. Īpaši 
Īrija, bet arī Beļģija un Lielbritānija pozitīvi novirzās no 
tendences, ka augstāks e-Leadership briedums ir saistīts 
ar lielāku ekonomisko spēku un augstāku digitālo briedu-
mu, un uzrāda augstākus e-Leadership rezultātus par 
prognozētajiem.
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e-Leadership indekss un Networked Readiness Index
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Augoša atzīšana digitālo prasmju  
politikās 

MVU un uzņēmēju nodrošināšana ar e-Leadership pras-
mes joprojām nereti tiek uzskatīta par sekundāru salīdzi-
nājumā ar tradicionāliem politiku mērķiem, piemēram, 
digitālo tehnoloģiju apguve, digitālā lietotāja pamata 
prasmes, e-government un e-business ieviešana, piekļuve 
riska kapitālam, subsīdijas jauniem uzņēmumiem. Taču 
2007. gada e-skills ilgtermiņa stratēģija un turpmākās Eiro-
pas Komisijas e-Leadership prasmes iniciatīvas ir rosināju-
šas dažas dalībvalstis iesaistīties publiskā apspriešanā un 
palīdzējušas izstrādāt atbilstīgus risinājumus.
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Avots: empirica, 2015. g.

e-Leadership politika attiecas uz dažādām jomām un aptver plašu 
politikas jomu spektru

Pētniecības un
inovāciju 
politikas

Nodarbinā-
tības 

politikas

Digitālā
programma

Prasmju 
politikas

Uzņēmēj-
darbības 
politikas

Investīciju 
atbalsts

MVU
politikas

Augstākās un 
profesionālās

izglītības 
politikas

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes

e-Leadership Scoreboard, Latvija

Politikas un ieinteresēto personu iniciatī-
vas — prasmes digitālai uzņēmējdarbībai

Politikas un ieinteresēto personu iniciatī-
vas — e-Leadership apmācības un izglītība

Politikas un ieinteresēto personu 
iniciatīvas — IKT praktiķu prasmes

Inovāciju 
kapacitāte

Cluster (Kopu) attīstības 
stāvoklis

Uzņēmumi, kas nodarbi-
na IKT speciālistus

Nodarbinātība IKT inten-
sīvos sektoros 

Nodarbinātība 
IKT sektorā

Augstas izaugsmes uzņēmu-
mi IKT intensīvos sektoros 

Augstas izaugsmes uzņēmu-
mi IKT sektorā

Uzņēmējdarbības vadības 
grāda ieguvēji 

IKT 
grāda ieguvēji 

IKT 
pamata profesionāļi

IKT vadītāji, 
arhitekti un analītiķi

Vidējā posma 
vadītāji 

Vadītāju skolu kvalitāte 

Uzņēmumu apmācības 
IKT/IT speciālistiem

Maģistra grāda programmas ar IKT un 
uzņēmējdarbības apvienojumu

Uzņēmuma līmeņa tehno-
loģiju apgūšana

IKT ietekme uz jauniem 
pakalpojumiem un 

produktiem

Jaunāko tehnoloģiju 
pieejamība

Uzņēmumi, kas izmanto 
sociālos tīklus 

Uzņēmumi, kas izmanto  
RFID 

Latvija (19. vieta)Vidēji ES

e-Leadership kandidātu 
programmas



Pašlaik tikai astoņas dalībvalstis ir ieviesušas izlēmīgas 
iniciatīvas par e-Leadership apmācībām un izglītību: Īrija, 
Lielbritānija, Itālija, Dānija, Beļģija, Spānija, Malta un 
Nīderlande. Citās valstīs politikas veidošanas apmēri un 
konsekvence joprojām ir ierobežota, un vairumā valstu 
trūkst ģenerāla stratēģija un pastāvīga uzmanība attiecībā 
uz e-Leadership politikas veidošanā. 

Ieinteresēto personu partnerības ir izrādījušās lietderīgas 
e-skills jomā. Ieinteresēto personu partnerības saved kopā 
privātā sektora rūpniecības darbiniekus ar tradicionālo 
izglītības sistēmu un papildina sabiedriskā sektora snieg-
tos pakalpojumus ar papildu resursiem un zināšanām.

Lai attīstītu šīs partnerības līdz tādam pašam līmenim kā 
digitālās kompetences un IT prasmes e-Leadership jomā, 
ieinteresētajām personām jāvienojas par rīcību, jāpalīdz 
veicināt tēmas apzināšanos un jāveicina apmācības. 
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Labākā prakse galvenajās uzmanības 
jomās

e-Leadership kursu programmas nereti tiek radītas ciešā 
sadarbībā starp uzņēmējiem un izglītības jomu. Lielbritāni-
jas Tech Industry Gold grādi ir saistīti ar ICS Leadership 
Development Programme programmu Īrijā un intensīvās 
apmācības un maģistra programmām uz zināšanām 
balstītā uzņēmējdarbībā Maltā. Partnerības pieeja ļauj 
sasaistīt mācību saturu ar darba devēju vajadzībām. 

Programmas papildu profesionālajai izglītībai tiek 
veidotas, reaģējot uz piedāvājumu trūkumu, kas piemēroti 
MVU un uzņēmēju prasībām attiecībā uz ilgumu un 
izmaksām. Piemēram, London's Mobile Academy, THNK, 
Amsterdam School of Creative Leadership, Cranfield 
University’s IT Leadership Programme, British Computer 
Society Digital Leader coaching programma.

e-Leadership izglītība tiek nodrošināta augstskolu 
blakusprogrammu kontekstā. Lai atbalstītu digitālās 
virzības uzņēmējdarbību, tiek sniegtas e-Leadership 
apmācības, izmantojot augstskolas resursus. Piemēros 
ietilpst Henley Accelerator Lielbritānijā un ECN Network 
Austrijā.

e-Leadership ir izšķirīgs faktors uzņēmumu 
spējā plaukt mūsdienu tautsaimniecībā un 
gūt labumu no digitālajām tehnoloģijām. 
Bet tas nav pašsaprotams, jo īpaši mazākos 
uzņēmumos, kuros daudzveidīga loma ir 
vadītājiem. ES, nacionālajiem un reģionāla-
jiem politikas veidotājiem jāsadarbojas, lai 
nodrošinātu saskaņotus pasākumus, kas vei-
cina  e-Leadership attīstību  Eiropas esošajos 
un nākotnes MVU.

Arnaldo Abbruzini
Ģenerālsekretārs, Eurochambres

Eiropai jāpaātrina izmaiņas ar digitalizācijas 
palīdzību. Saskaņā ar nesen apstiprināta-
jām prioritātēm piecu gadu periodam mēs, 
ES Reģionu komiteja, aicinām uz jaunu 
uzņēmējdarbības garu, kas apvienots ar dar-
bojošos digitālo vienoto tirgu un pārdomātas 
specializēšanās stratēģiju, lai iegūtu 
jaunas prasmes, zināšanas, inovācijas un 
darbavietas. Lai būtu konkurētspējīga, 
Eiropai vajadzīgi daži reģioni un pilsētas, kas 
uzņemtos aktīvu pionieru lomu attiecībā uz 
e-Leadership.

Markku Markkula
Prezidents, ES Reģionu komiteja

Valdība, rūpniecības nozare un izglītības 
iestādes kopā var risināt digitālo prasmju 
jautājumu 21. gadsimtā un nodrošināt, 
ka arvien vairāk jauniešu iegūst digitālās 
prasmes un e-Leadership prasmes, lai kļūtu 
par uzņēmējiem un ražotājiem un veidotu 
mūsu digitālo pasauli. Uzņēmums techUK 
ir gandarīts strādāt pie Eiropas komisijas 
e-Leadership programmas, lai palīdzētu 
risināt šo jautājumu.

Charlotte Holloway
Politikas vadītāja un asociētā direktore, 
techUK



e-Leadership mācību e-Learning un MOOC pierādījuši 
savu lietderību, jo īpaši ekonomiski mazāk attīstītās valstīs, 
piemēram Jauno uzņēmumu iniciatīva Grieķijā un Akade-
mia PARP un e-Business Academy Polijā. Atēnu Ekonomi-
kas un biznesa universitāte nesen sāka piedāvāt MOOC 
apmācībai par digitālo uzņēmējdarbību. Francijā Conser-
vatoire National des Arts et Métiers (CNAM) piedāvā 
vairākus MOOC, kas domāti tiem, kas vēlas apgūt vadības 
prasmes franciski runājošā pasaulē.

Subsidētas vai bezmaksas e-Leadership apmācības 
MVU piedāvā uzņēmējdarbības attīstības organizācijas, lai 
pazeminātu dalības barjeru. Šī pieeja arvien vairāk tiek 
izmantota arī apmācībām e-Leadership prasmes, piemē-
ram, Ziemeļīrijā.

e-Leadership izcilības shēmas joprojām ir retas; vienīgais 
ievērojamais piemērs ir Vācijas Software Campus, kas 
veidota sadarbībā starp valsti, izglītības jomu un rūpniecī-
bas nozari un kas atbalsta daudzsološus jaunos IKT 
pētniekus. Lai arī tās mērķa auditorija nav MVU, daži no 
dalībniekiem, iespējams, veidos savus uzņēmumus, nevis 
iestāsies darbā kādā lielā uzņēmumā.  

Pašnovērtēšanas rīki ļauj MVU pašiem novērtēt savas 
vadības spējas tiešsaistes platformā. Labs piemērs ir 
Ziemeļīrijas tiešsaistes diagnostikas rīks LMSA. 

Dažās valstīs ir izveidotas vaučeru shēmas, lai MVU būtu 
vieglāk un lētāk pieejamas konsultācijas un apmācības, 
piemēram, Zviedrijā VINNOVA Innovationscheckar, Īrijā 
Enterprise Ireland’s inovācijas vaučeri un Dānijas vaučeru 
shēma.
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e-Leadership izglītība uzņēmējdarbības inkubatoru un 
paātrināšanas shēmu kontekstā visbiežāk notiek kā 
konsultāciju un mentoringa pakalpojumi, bet arī kā 
vadītāju izglītības kursi sadarbībā ar atzītiem pakalpojumu 
sniedzējiem, piemēram, Infopole Cluster TIC Beļģijā 
Valonijā, paātrināšanas programma WAYRA, ko piedāvā 
Spānijas uzņēmums Telefonica, Telenet Idealabs Beļģijā un 
European Entrepreneurship Foundation Ungārijā.

Biznesa plānu konkursi, balvas jaundibinātiem uzņēmu-
miem un līdzīgi instrumenti ir populāri, lai risinātu 
uztverto vadības prasmju trūkumu jauno, augsti izglītoto 
personu starpā un lai motivētu cilvēkus, kam ir spēcīgs 
digitālās uzņēmējdarbības potenciāls. Konkursi un balvas 
prasa salīdzinoši maz izmaksu, tām var piesaistīt sponso-
rus un tās viegli reklamēt. Taču tās nevar piedāvāt vajadzī-
go atbalstu, lai digitālos uzņēmējus apgādātu ar pietieka-
mu e-Leadership prasmes bāzi. 

Studentu e-Leadership prasmes veicināšana notiek 
Austrijas AWS First iniciatīvā, Bulgārijas Jauno līderu 
programmā, Vācijā Student2Start-up shēmā un Somijā 
programmā Demola. Nākotnes līderu apmācības program-
ma Grieķijā saved kopā absolventus un NVO, lai risinātu 
vadības izaicinājumus. Horvātijā NVO eStudent vada 
universitāšu studenti, un tā paredzēta universitāšu 
studentiem. 

Iniciatīvas, kas pievēršas sievietēm, paredzētas sievie-
tēm, kas vēlas strādāt vadošos amatos IT jomā. Piemēros 
ietilpst Lielbritānijas tīkls everywoman in Technology 
Leadership Academy, kas jau attīstījies par globālu 
organizāciju.  

Izpratnes un informētības palielināšana tiek izmantota, 
lai pievērstu galveno ieinteresēto personu un plašākas 
sabiedrības uzmanību e-Leadership prasmes jautājumam. 
Francijā Pasc@line asociācija veica reprezentatīvu 
uzņēmējdarbības pētījumu, lai detalizētāk izpētītu šo 
jautājumu. 

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



Īpašās prasmju vajadzības MVU 
un jaunajiem uzņēmumiem

MVU un uzņēmēju vajadzības pēc e-Leadership izglītības ir 
dažādas, bet analīzē ir iespējams noteikt to modeļus. 
Strauji augošu MVU un uzņēmēju kompetences vajadzības 
var apmierināt ar apmācībām un izglītību trīs prasmju 
jomās, kas veido e-Leadership: digitālās zināšanas, 
uzņēmējdarbības prasmes un stratēģiskās vadības 
prasmes.

Mācību vajadzības — dažādas 
un praktiskas

Šajā attēlā parādītas kompetences vajadzības, kas 
apkopotas kvalitatīvā pētījumā. 
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Mūsu pētījumi par gaidām attiecībā uz e-Leadership izglītī-
bu rāda, ka vairumam MVU vajadzīgi vadītāji ar spēcīgām, 
praktiskām digitālām prasmēm. Lielākos uzņēmumos 
vadītāju digitālās prasmes nozīmē, ka jāizprot digitālās 
spējas (zināt, kas iespējams, spēt plānot budžetu, sadalīt 
darāmo darbu), bet MVU vadītāji ir ciešāk saistīti ar 
digitālo produktu vai pakalpojumu ražošanu un sniegšanu 
vai digitāli atbalstītajiem procesiem.

Cits nozīmīgs konstatējums — daudzi MVU attiecībā uz 
savām digitālajām vajadzībām ļoti balstās uz ārpakalpoju-
miem no konsultantiem, pakalpojumu piegādātājiem vai 
citiem sadarbības uzņēmumiem vērtību ķēdē. Tādēļ 
e-Leadership prasmes MVU ir vadīt kvalificētus starpdis-
ciplīnu darbiniekus un konsultantus, darbuzņēmējus, 
piegādātājus un citus partnerus. 

Papildu tehniskā satura izglītības vajadzības MVU iekļauj 
cloud computing, big data/data analytics un mobilo 
lietotņu attīstību, programmatūras izstrādi, tīmekļa 
izstrādi, programmēšanas valodas un vides.

Visnoderīgākās digitālās vadības apmācības ietver
enterprise architecture, pārvaldību un vadību.

Citas e-Leadership prasmes ietvēra komunikācijas 
prasmes, izpratni par klientiem un tirgu, pārmaiņu vadību 
un projektu vadību, uzņēmējdarbības attīstību un pārdoša-
nu un mārketingu. 

Mazie un vidējie uzņēmumi Eiropā ļoti at-
karīgi no to īpašnieku un vadītāju vadības, jo 
īpaši tirgos, kur IKT var izšķirt konkurētspēju. 
PIN-SME ir gandarīta, ka Eiropas Komisija 
ņēmusi vērā mūsu ieteikumu pievērsties 
MVU apmācību vajadzībām e-Leadership 
iniciatīvas ietvaros.

Sebastiano Toffaletti
Ģenerālsekretārs, PIN-SME

Avots: empirica, 2015. g.

Uzņēmīgu un strauji augošu MVU kompetenču vajadzības, kas apkopotas kvalitatīvā pētījumā

• Prognozēt vajadzības pēc informācijas

• Klientu vajadzību izpratne

• Koncentrēšanās uz risinājumiem

• Komunikācija 

• Radošums 

• Neatkarīgi apmācāmie

• Komandas vadība 

• Kultūras, internacionalizācija

•  Big data analytics un rīki

•  Cloud computing un virtualizācija

•  Mobilo lietotņu izstrāde un attīstība

•  Sarežģītas uzņēmējdarbības sistēmas

•  Tīmekļa izstrāde un rīki

•  IT arhitektūra, platformu  

 arhitektūra

•  Drošības prasmes

•  URP sistēmas 

• Sociālie mediji

• Klientu attiecības un pārdošana

• Partnerību veidošana 

• Uzņēmējdarbības attīstība

• Organizacionālās pārmaiņas 

• Projektu vadība

• Procesu optimizācija 

 • Stratēģiskais mārketings

• Dinamiska metodoloģija

• Business Analytics

 • Tirgus analīze

 • Finansiālās prasmes

Stratēģiskā
vadība

Uzņēmēj-
darbības

zināšanas
Digitālās
zināšanas



 

Vajadzība pēc koncentrētiem, īsiem, 
elastīgiem un pieejamiem formātiem

Pētījums parādīja, ka svarīgas vajadzības attiecībā uz 
apmācību un izglītības formātu un norisi ir — pašmācības 
un individuāls koučings, jo iespējama ir tikai īslaicīga darba 
pamešana. Bieži tiek izmantoti konsultāciju projekti, lai 
nodotu zināšanas un iegūtu kompetences. 

Priekšroka tiek dota pieejamām apmācībām dažu dienu 
garumā, ar elastīgu norises laiku, cieši pievēršoties akūtām 
uzņēmējdarbības problēmām.

Uzņēmumu dibinātājiem un galvenajiem darbiniekiem 
bieži ir dziļa augstākās izglītības vēsture. e-Leadership 
atrašanā svarīga ir gan mērķtiecīgas apmācības, gan plašs 
un dziļš pamats.
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Nākotnes līderiem ir jārod un jāiespējo 
uzņēmēji viņu pašu starpā — viņu uzņēmē-
jdarbības dzīvotspēja atkarīga no viņu 
spējām izmantot iespējas un izmantot tās, 
lai pelnītu.

Peter Kelly
Prakses profesors straujas izaugsmes 
uzņēmējdarbībā, viesprofesors, Bizne-
sa skola, Dublinas Trīsvienības koledža, 
viesprofesors, Dizaina skola (MADA), 
Pontificia Universidad Catolica de Chile, 
Santjago
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Pašmācības dominē dažādā 
un bagātīgā mācīšanās kultūrā 

Papildu vajadzību noskaidrošanai tika veikts arī mācību 
prakses pētījums starp 118 MVU 2015. gada martā–maijā. 
Aptaujāto populācija nebija reprezentatīva, tajā ir neliels 
pārsvars Dānijas respondentiem, taču rezultāti tomēr ir 
norādoši. 

No 118 MVU, kas piedalījās aptaujā, 114 minēja vismaz 
vienu nozīmīgu mācību avotu no 12 piedāvātajiem. Vidēji 
viens MVU nosauca sešus avotus. Ad hoc mācības tika 
nosaukts par svarīgāko mācību formātu MVU. Biežāko 
atbilžu starpā ir arī nozares vai profesionālās akadēmijas 
un mācīšanās no konsultantiem — 56% un 55%. Augstākās 
izglītības institūcijas tiek uzskatītas par apmācību sniedzē-
jiem, taču galvenokārt atsevišķiem kursiem (49%), 
mazāk — pilnām programmām (23%).

MVU sadalījums, nosaucot vienu 
svarīgu mācību avotu savā uzņē-

mumā e-Leadership prasmes jomā

 
N=118, empirica veikta aptauja tīmeklī 

2015. gada martā–maijā
Avots: empirica, 2015. g.

Tiešsaistes uzņēmumi ir pierādījuši 
atkārtošanas svarīgumu. Taču cilvēki 
bieži nesaprot, ka tas ietekmē uzņēmumu 
kopumā. Inovatīvam uzņēmumam pastāvīgi 
atkārtoti jāapskata visi darba aspekti: par 
produktu, par tā struktūru, par tā pamat-
vērtībām. Mēs pastāvīgi jautājam sev: “Ko 
mēs darām nepareizi? Ko var uzlabot?”

Ander Michelena
Vadītāja un līdzdibinātāja, ticketbis.com

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



e-Leadership apmācību un 
izglītības izstrāde 

MVU un jaunizveidotie uzņēmumi uzrāda dažādību savās 
tehnoloģiskajās, organizacionālajās un vērtību ķēdes 
struktūrās, tādēļ tiem ir dažādas vajadzības pēc e-Leader- 
ship prasmes un ticis izveidots e-Leadership piedāvājumu 
satvars.
  
Atbilstīgi e-Leadership prasmes definīcijai, jebkādai 
izglītībai attiecībā uz e-Leadership jākalpo galvenajam 
mērķim — digitālo tehnoloģiju izmantošana inovācijām. 
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e-Leadership var pievērsties visām trim kompetences 
jomām vai koncentrēties 
uz vienu vai divām jomām, ja tā papildina esošas prasmes 
un kompetences. 

e-Leadership izmanto jaunas un topošas tehnoloģiju 
tendences, kas gatavas izmantošanai, tāpēc tā 
pielāgojas digitālās attīstības evolūcijai un tās izmantoša-
nai tirgū. Pašreizējās nozīmīgākās tendences, piemēram, 
mobilitāte, Cloud Computing, Big Data analytics, sociālo 
mediju tehnoloģijas, Internet of Things, klientu pieredze IT 
un IT drošība regulāri jāpārskata, lai nodrošinātu aktualitā-
ti.

Šīs tehnoloģiju tendences jāapspriež ar MVU. Mēs to 
izdarījām, tad saistījāmies ar veiksmīgiem MVU, tai skaitā 
strauji augošiem, t.s. gazelēm, kas vēlas paplašināties pāri 
robežām. e-Leadership un jaunu tehnoloģiju teorētiskās 
definīcijas jākonfrontē ar reālās dzīves vadības prasībām, 
MVU vajadzībām pēc prasmēm, barjerām, kas traucē 
iekļaut ieskatus izglītības piedāvājumu izstrādē.

e-Leadership nenozīmē tikai labāko 
IKT izmantošanu un vērtības iegūšanu 
uzņēmumā. Tā nozīmē daudz vairāk. Tas ir 
sagatavotības jautājums: ja esat sagatavoti, 
e-Leadership nozīmē evolūciju, ja neesat 
sagatavots — e-Leadership būs revolūcija. 
Katrā ziņā digitālā realitāte ir vajadzīga 
ikvienam.

Robert Kopal
Ph.D., izpētes un attīstības vicedekāns, 
Algebras Universitātes koledža

Esošie kursi 
un programmas

Esošās politika 
un iniciatīvas

Labākā prakse un 
gūtā mācība

Plaisas starp 
programmu piedāvā-
jumu un pieprasījumu

Izglītība

Tehn. tendenču 
piemērojamība un 

ietekme

Pašreizējo prasmju 
trūkumi 
un plaisa

Realitātes apgūšana 
un mācīšana, prasmju 

apguve

Pieredze ar Augstāko 
un vadības izglītības 
iestādi un prasības

Satura un formāta 
vēlmes

Rūpniecības 
vajadzības

Uzņēmējdarbības 
iespējas un izaicinājumi 
saistībā ar tālāk no-
rādīto.

•  Mobilitāti 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Sociāliem medijiem 
  Tehnoloģijas
•  Internet of Things

Ietekme uz praktiķa 
un e-Leadership  
prasmes MVU un 

jaunos uzņēmumos

Tehnoloģiju 
tendences

Definīcija

Digitālā inovācija un 
pārveide

Digitālās zināšanas + 
biznesa zināšanas + 
stratēģiskās vadības 

prasmes

Sadalījums 
prasmēs un 

kompetencēs: e-CF 
un citas

Avots: empirica, 2015. g.

Izglītības piedāvājumu uzbūve, balstoties uz pētījumiem



Kas ir e-Leadership apmācību  
piedāvājums?

e-Leadership var aprakstīt kā vadības, uzņēmējdarbības un 
digitālo zināšanu apvienojumu, kas atšķiras no tradicionā-
lā iedalījuma starp IT un citām uzņēmējdarbības funkci-
jām. 

Trīs kritēriji ir pamatā tam, kā atšķirt e-Leadership 
piedāvājumu no izglītības piedāvājuma.

• Pareizā mērķa grupa: e-Leadership piedāvājums vairāk  
 vērsts uz uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmējiem,   
 augstākā līmeņa profesionāļiem ar attīstītu prasmju  
 līmeni un lēmumu pieņemšanas pilnvarām, nevis   
 zemākā līmeņa profesionāļiem vai studentiem. Vidējos  
 uzņēmumos mērķa grupa ir izpildu vadītāju līmenis.
• Digitālā piemērojamība: ja tēma nav pati IT nozare,  
 mācību satura redzamai daļai jābūt piemērojamībai IT  
 bāzētā uzņēmumā.
• Pareizais prasmju līmenis: mācību rezultāta līmenis ir  
 augstāks par bakalaura grāda līmeni, t.i., tā var būt  
 maģistra kursa sastāvdaļa.
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Turklāt piedāvājumam jābūt vismaz 

• Vērstam uz inovācijām: uzņēmējdarbības inovāciju/ 
 pārveidošanas potenciālam jābūt daļai no piedāvājuma;
• Attiecināmam uz uzņēmējdarbību: nevis akadēmisks  
 uzdevums, bet uzmanība tiek vērsta uz izmantošanu  
 profesionālā vai organizacionālā kontekstā;
• Stratēģiski nozīmīgam: tehnoloģijas nozīme attiecībā  
 uz uzņēmējdarbību tiek mācīta līdzās tās tehniskajai  
 izmantošanai.

Rodas jauni e-Leadership 
mācību piedāvājumi

Augstākās izglītības kursu un MOOC, ko augstākās izglītības 
iestādes piedāvā MVU vai uzņēmējiem un kas vērsti uz 
augsti prasmīgiem profesionāļiem, analīze liecina, ka visā ES 
ir tikai 56 programmas, kas atbilst visiem trīs e-Leadership 
kritērijiem. Trīs no tām ir profesionālā maģistra (Executive 
Master), četras uzņēmējdarbības vadības maģistra (MBA), 
22 zinātņu maģistra (Master of Science), 19 citu maģistra 
grādu programmas, bet astoņas programmas nav maģistra 
grāda programmas. Tikai astoņas no tām ilgst tikai 12 mēne-
šus vai mazāk; sešas no tām ir nav maģistra grāda program-
mas; divas ir cita veida maģistra grāda programmas. 
e-Leadership izglītības trūkums ir satriecošs — tāpat kā 
ierobežotais īsu, mērķtiecīgu programmu, kas atbilst MVU 
un jaunizveidotu uzņēmumu vajadzībām, trūkums. 

Algebras universitātes koledžas e-Leadership MBA 
programma (Zagreba, Horvātija)

Nav e-Leadership bez cilvēkiem. 
Eiropā ir daudz bez darba esošu 
“intelektuālo zirgspēku”. Mums jāturpina 
apmācīt tos, kas strādā labākai nākot-
nei. Bezdarbniekiem jākļūst par karjeras 
mainītājiem.

Hugo de Sousa
Dibinātājs un izpilddirektors, ALPHAPPL

e-Leadership prasmes iniciatīvai jāņem vērā 
specifiskās MVU apmācību vajadzības, jo 
tie veido lielu daļu Eiropas uzņēmējdarbības 
un darbavietu.  Formālo izglītības sistēmu 
var papildināt īsas, neformālas apmācības 
un personalizētas e-Leadership prasmes 
attīstības iespējas.

Dr. Māra Jākobsone
Latvijas e-skills koalīcijas koordinatore, 
LIKTA viceprezidente

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



Dažādi ceļi uz e-Leadership  
ir neatvietojami

MVU vadītāji parasti nevar iegūt e-Leadership prasmes 
profilu tikai no e-Leadership programmas universitātē. 
Parasti tas ir rezultāts, ko veido karjeras pieredze, izglītība 
un apmācības, kā arī neformālas mācības kā mentorings 
un koučings.
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Attīstoties e-Leadership prasmes dziļumam, uzņēmuma 
vajadzības parasti būs — vai nu kāpt turpmākus soļus pa 
e-Leadership kāpnēm, vai dažādot un papildināt esošās 
prasmes tai pašā līmenī.

e-Leadership prasmes ceļš var vīties no apzināšanās un 
zinātkāres līdz digitālās pārveides vīzijai un tās potenciā-
lam attiecībā uz inovācijām — kas pēc tam jāpārveido 
īstenošanas plānā. Informatīvi pasākumi un atklātas 
lekcijas sniedz lielākam skaitam mērķa grupu pārstāvju 
ieskatu tēmā un stimulē savu vīziju attīstību. Turpmāki 
mērķtiecīgāki pasākumi var sniegt pamatu individuālo 
vajadzību novērtēšanai. Nākamos posmos ietilpst apmācī-
bas par konkrētām e-Leadership prasmes un kompeten-
cēm, izmantojot tradicionālās izglītības programmas, 
specifiskus apmācību kursus, koučingu, konsultācijas un 
līdzdalību zināšanu radīšanā.

Uzņēmumu vadītājiem un uzņēmējiem kā 
nekad agrāk ātri jārīkojas, lai saglabātu 
savus uzņēmumus dinamiskus un mērķtiecī-
gus. Tādēļ ir būtiskas investīcijas un partnerī-
ba, lai efektīvi stiprinātu vadības prasmes 
un stratēģiskos resursus. Valdes locekļu un 
akcionāru loma ir vadīt vadību, lai risinātu 
izaicinājumus.

William Stevens
Galvenais izpilddirektors, Tech Tour, www.
techtour.com

Avots: empirica, 2015. g.

Grafika: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu, Maks Belitski, 
Weizi Li, Henlijas Biznesa skola, 
Alvaro Arenas, IE Biznesa skola, 
2015. g.

e-Leadership ceļš kā satvars e-Leadership biznesa 
pieprasījumam un izglītības un apmācību piedāvājumiem
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Augstākās un vadītāju izglītības partnerības iestāžu 
piedāvātie kursi aptver šo ceļu, apmierinot dažādās 
e-Leadership vajadzības dažādos posmos. Vajadzības ir 
dažādas — no operacionālām līdz stratēģiskām, no 
digitālām līdz uzņēmējdarbības. Potenciāli apmācāmie ar 
uzņēmējdarbības vai IT pieredzi var izvēlēties kā sākuma 
punktu operacionālo vai stratēģisko līmeni.
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Izglītības un apmācību sniedzējiem jābūt iespējām 
izstrādāt un piedāvāt piemērotas apmācību programmas 
un kursus dažādiem e-Leadership ceļa posmiem. Līdzte-
kus augstskolām tādi pakalpojumu sniedzēji var būt 
profesionālās un rūpniecības akadēmijas, tirdzniecības 
kameras, koučinga un konsultāciju aģentūras, izdevēji.

Augstākās izglītības un komerciālo vai daļēji komerciālo 
mācību materiālu nodrošinātāji ir labā stāvoklī, lai piedā-
vātu kursus un programmas — tradicionāli vai tiešsaistē. 
Konsultāciju un koučinga pakalpojumus var pielāgot 
uzņēmuma konkrētajām vajadzībām. 

Visu ES dalībvalstu izglītības un apmācību sistēmām 
jāattīstās strauji. MOOC nodrošina mērogojamību un 
plašu aptveršanu, bet pētījums parādīja, ka pašreizējais 
e-Leadership aptvērums ir ierobežots. Labi nostādītais 

“Generation Spain” iniciatīva vērsta pret 
jauniešu bezdarbu, nodrošinot prasmes un 
spējas, kas vajadzīgas darba devējiem. 
Mēs meklējam partnerus, lai apmācītu 
nākamo jauno vadītāju paaudzi nebijušā 
veidā, apvienojot sociālās, gatavības strādāt 
un vadības prasmes, koncentrējoties uz 
digitālajām profesijām visās nozarēs. 

Pablo Hernandez
Partneris, McKinsey & Company
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e-Leadership apmācības pēc potenciālās ietekmes uz darba tirgu un pa uzņēmuma dzīves cikla posmiem

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes

RK

Uzņēmēj-
darbības 
izglītība 

sākotnējā augst.  
izgl.



apmācību par pārdošanu un produktiem un profesionālās 
tālākizglītības sertifikācijas tirgus nenodrošina plašā 
apmērā vajadzības attiecībā uz e-Leadership. Augstākās 
izglītības un vadītāju izglītības iestāžu īsajiem kursiem, kas 
skaidri pievēršas e-Leadership, ir ierobežots aptvērums, 
bet koučinga un konsultāciju pakalpojumi izmaksā dārgi. 
Pašmācības ir viena no pieejamajām iespējām. Lielākais 
potenciāls e-Leadership izglītības uzlabošanā pašlaik tiek 
saskatīts MOOC, pašvirzītās mācībās, augstākās un 
vadītāju izglītības iestāžu pēcdiploma mūžizglītības 
piedāvājumos un specializētās apmācībās.

Pieci pionieri — piecas augstskolas

Lai risinātu pienācīgas e-Leadership izglītības trūkumu, 
piecas augstskolas saistījās ar strauji augošiem un uzņēmī-
giem MVU, lai apspriestu to apmācību un izglītības 
vajadzības un attiecīgi izstrādātu izglītības programmas.
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Augstākās izglītības iestāžu programmu 
dinamisms ļauj studentiem un uzņēmu-
miem sasniegt maksimālu uzņēmējdarbības 
vērtību kā savu izglītības vajadzību un mērķu 
saimniekiem. 

Valentina Ivanova
Asistējošā profesore, informācijas teh-
noloģijas un pakalpojumi, New Bulgarian 
University

Lai aizvērtu e-Leadership prasmes plaisu, 
vajadzīga sadarbība starp ieinteresētajām 
personām piedāvājuma un pieprasījuma 
pusē, lai radītu jaunus izglītības piedāvāju-
mus. e-leaders jābūt piemēroties spējīgiem 
problēmu risinātājiem, kam ir spēcīgas 
vadības prasmes un spējas izmantot 
digitālās tehnoloģijas savā uzņēmējdarbībā. 
IE Biznesa skola ir izveidojusi kursu portfeli, 
kas ļauj studentus sagatavot kā nākotnes 
e-leaders.

Alvaro Arenas
Informācijas sistēmu profesors, IE Biznesa 
skola

Mūsu tautsaimniecības digitālā pārveide 
rada gan inovācijas iespējas, gan biznesa ris-
kus MVU. e-Skilled business un IT vadītāji ir 
galvenais panākumu faktors digitālo aktīvu 
pārvaldīšanai, lai atbalstītu IT vērtības 
radīšanu MVU. 

Steven de Haes
Profesors, informācijas sistēmu vadība, 
Antverpenes Universitāte, Antverpenes 
Menedžmenta skola, IT saskaņošanas un 
pārvaldības izpētes institūts

Uzņēmēji un MVU Lielbritānijā redz 
e-Leadership satvaru kā efektīvu mehā-
nismu tehnoloģiju atzīšanai, pārveidei un 
izmantošanai. Tas ļauj efektīvi saskaņot IT 
un biznesa stratēģijas, lai ieviestu inovācijas 
un iegūtu klientus.

Maks Belitski
Ph.D., uzņēmējdarbības lektors, Henlijas 
Biznesa skola

Digitālā stratēģija un spējas ir pamatnotei-
kums efektīvai informācijas resursu vadībai 
un izmantošanai, kas ir būtiska panākumiem 
uzņēmumā, kas savā uzņēmējdarbībā 
izmanto IKT.

Kecheng Liu
Lietišķās informātikas profesors, Henlijas 
Biznesa skola, Redingas Universitāte 

e-Leadership prasmes ir kas vairāk kā 
lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā. Īsta 
e-Leadership nozīmē saprast, kad jāpieņem 
lēmumi, lai organizācija sasniegtu labākos 
rezultātus.

Andrea Carugati
Asociētais profesors, Ph.D., IS izpētes 
grupas vadītājs, maģistra studiju direktors 
IT, Orhūsas Universitāte



Agile University pieeja: 
īsu e-Leadership kursu sērija 
New Bulgarian University 

Attīstības darba New Bulgarian University (NBU) pamatā ir 
viedoklis, ka 
• MVU ir vajadzīgas zināšanas un prasmes, ko piedāvā  
 universitāte, bet 
• tie nesaredz augstākās izglītības iestādes 
 kā mūžizglītības pakalpojumu sniedzējus.

Lai risinātu šo problēmu, kursu izstrāde koncentrēta uz 
pastāvīgu mācību satura uzlabošanu, balstoties uz 
dinamisku pastāvīgu inovāciju metodoloģiju, sprinta 
režīmā. Tradicionālā pieeja, ievērojot karjeras evolūcijas 
ūdenskrituma modeli, traucē ātri reaģēt uz mainīgajām 
prasmju vajadzībām. 

MVU vajadzīga elastība — Agile University uz šīm vajadzī-
bām reaģēs.

JBU nevis piedāvās 2–4 gadu fiksētu izglītības programmu, 
bet rīkosies, kā norādīts tālāk. 
• Izglītības procesa sākumā MVU noteiks savus stratēģis 
 kos mērķu un uzņēmējdarbības vajadzības. 
• MVU konsultēsies ar universitāti un tiks sagatavots  
 īstermiņa izglītības piedāvājums.
• Tiks izveidots iespējamo piedāvājumu modulārs   
 saraksts.
• MVU izvēlēsies izglītības moduļus, kas tiem nodrošina  
 augstāko vērtību. 
• Sākas “izglītības sprints”.
• Pēc tam notiks šī sprinta izskatīšana, lai noskaidrotu  
 sasniegto un izanalizētu procesu un piedāvātu  
 uzlabojumus.
• Tad tiks izvērtētas MVU uzņēmējdarbības vajadzības  
 attiecībā pret stratēģisko mērķi un 
• tiks izveidots jauns izglītības piedāvājumu modulārais  
 saraksts atbilstīgi jaunajām vajadzībām, radot augstāko  
 vērtību MVU uzņēmējdarbībai. 

Tāda sprinta izglītība var ilgt no nedēļas līdz semestrim.
Šis sprinta process un izskatīšana var turpināties, evolucio-
nējot stratēģiskajam mērķim, radot mūžizglītības pieeju 
MVU un universitātes sadarbībā. 
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Paredzēts piedāvājums ar praktiskiem, tehniskiem un 
stratēģiskiem kursiem, reaģējot uz mērķa grupas vajadzī-
bām.
• Strategy Development for Digital Intensive 
 Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing
• Cloud Technology
• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 
• Leading a Development Team

Modulāri pusi dienas ilgi kursi par MVU 
izaugsmi, sociālo mediju mārketingu  
un business analytics Orhūsas  
Universitātē — e-Leadership sērija

Orhūsas Universitāte ir izstrādājusi e-Leadership kursu 
sēriju no četriem kursiem, balstoties uz vajadzībām. Kursi 
pievēršas vajadzībai nodot koncentrētas zināšanas 
MVU — sasniegt vēlamo mācību rezultātu pusi dienas ilgos 
kursos. Šie kursi tika plaši piedāvāti universitātes MVU 
ekosistēmā, izmēģinājuma režīmā varēja piedāvāt trīs 
kursus. 

Mērķis ir turpināt piedāvāt un adaptēt šos kursus.
Orhūsas Universitātes izstrādātie kursi.
• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/ virtual business networks

Divu esošo ilgo programmu 
pielāgošana MVU vajadzībām 
Antverpenes menedžmenta skolā

Piedāvājuma trūkums attiecībā uz īsiem, elastīgiem 
kursiem uzņēmējdarbībai būtiskajā IT jomā ir īpaši akūta 
attiecībā uz IT drošību, arhitektūru un pārvaldību, un nav 
īpaši piedāvājumu mazākiem un jaunākiem uzņēmumiem.

Antverpenes menedžmenta skolas profesionālā maģistra 
programmas IT governance un Enterprise Architecture 
netika radītas īpaši MVU un uzņēmēju mērķa grupas 
vajadzībām. 

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



Iesaistoties MVU pētījumā, Antverpenes menedžmenta 
skola varēja pielāgot maģistra programmu saturu un 
iekļaut interaktīvāku un pielāgotāku pieeju mācībām 
esošajā maģistra programmā. 

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, tika nolemts lielāku 
īpatsvaru mācību saturā piešķirt individuālam koučingam, 
pietuvinot pakalpojumu konsultācijām.

Jauna Biznesa skolas vadītāju 
izglītības programma MVU, divi  
darbsemināri Henlijas Biznesa skolā 
un MOOC, kas iepazīstina MVU ar  
e-Leadership

Henlijas Biznesa skola piedāvā e-Leadership izglītību 
strauji augošiem un uzņēmīgiem MVU četrās jomās. 
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Četru dienu programma “e-Leadership prasmes: New 
Technology and Business Architecture” tika pilnībā veidota 
atbilstīgi MVU vajadzībām. Kaut arī tas vēl nav īstenots kā 
īsts kurss, Henlijas Biznesa skola to turpinās piedāvāt, un 
pašlaik tas tiek piedāvāts paketē ar citu vadītāju izglītības 
programmu “Be Exceptional”.

Tāpat skola izveidojusi divu pakāpju darbseminārus mērķa 
grupai, tajos demonstrējot e-Leadership mācīšanas izman-
tošanu reālās dzīves situācijās.

Treškārt, tika adaptēts arī uzņēmējdarbības un IT saskaņo-
šanas kurss, lai tas atbilstu MVU auditorijai. 

Ceturtkārt, pašlaik tiek veidots MOOC, kurā mērķa grupa 
tiek iepazīstināta ar e-Leadership.

- Uzņēmuma izaugsmes un inovāciju 
 paātrināšana, attīstot efektīvas  
 e-Leadership prasmes 
- Uzlabot organizācijas 
 rezultātus 

- Konkurētspēja ar digitālām un IT  
 stratēģijām 
- Apgrozījuma palielināšana 
 ar efektīvu digitālo prasmju  
 izmantošanu

• Biznesa pārdošanas   
 prasmes
• Stratēģiskais mārketings 
• Vadība un 
• Ieiešana tirgū
• Investīciju prasmes

• Digitālo tendenču izmantošana
• Uzņēmējdarbības un IT  
 saskaņošana
• Uzņēmējdarbības datu  
 analītika

Starpdisciplīnu hibrīds 
Vadītājs, kas vada daudzlīmeņu 

komandas

Stratēģiskā
vadība

Uzņēmējdarbī-
bas zināšanas

Digitālās  
zināšanas



Atklāsmes MOOC un MVU vadītāju 
izglītības kurss Instituto de Empresa  
(IE Business School)

Digitālās tehnoloģijas var palīdzēt MVU kļūt 
konkurētspējīgākiem, mainot stratēģiju un darbības 
virzienus, kā arī uzlabojot efektivitāti. Šajā kursā IE 
Biznesa skola izskata IT vērtības piedāvājumu un pēta, kā 
tehnoloģiju pārveidošana rada vērtību.

Kurss tika mācīts klātienē IE Biznesa skolā Madridē un 
vienlaikus raidīts kā MOOC. To mācīja trīs IE Biznesa skolas 
profesori: Alvaro Arenas, Jose Esteves un Silvia Leal.

Balstoties uz empīriskiem konstatējumiem, kurss “Digitā-
lās inovācijas vadība un IT Governance” tika pārstrādāts un 
pielāgots mērķa grupas vajadzībām. Programma iekļauj 
SPOCs (Small Private Online Courses) (mazus privātos 
tiešsaistes kursus) un klasisku mācību formātu sajaukumu, 
apvienojot mācības klātienē un tiešsaistes diskusiju 
forumus. Programma guvusi panākumus un turpināsies 
nākamgad.
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Politikas ieteikumi

Tiek piedāvāti šādi ieteikumi, lai nodrošinātu, lai Eiropā 
būtu pietiekamas e-Leadership prasmes tuvākajā nākotnē. 
Šie ieteikumi jāņem vērā partneriem rūpniecībā un 
akadēmiskajās aprindās, kā arī valdībām dalībvalstu līmenī 
un Eiropas Savienības iestādēm. Kopā šie ieteikumi veido 
karti ar nepieciešamajiem pasākumiem saistībā ar  
e-Leadership prasmes visos ES līmeņos. 
 
1. ieteikums — pētījumi un apmācības

Pētījumi ir parādījuši, ka trūkst e-Leadership apmācību 
programmu un kursu, kas vērsti uz Eiropas MVU un 
jaunizveidotajiem uzņēmumiem. Tas attiecas uz augstāko 
izglītību, vadītāju izglītību, apmācību sniedzējiem un 
tiešsaistes un jaukto apmācību sniedzējiem. Neviens no 
šiem tirgus dalībniekiem pašlaik nevar piedāvāt pietieka-
mu risinājumu portfeli, kas risinātu vajadzību pēc  
e-Leadership prasmes apmācībām integrētā, atzītā un 
akreditētā formātā. Turklāt tiem joprojām jāpierāda, ka ir 
piemēroti tādu apmācību piedāvāšanai.

Eiropas augstskolām fundamentāli jāmainās, lai kļūtu par 
akadēmiska līmeņa mūžizglītības apmācību sniedzējiem 
vai augstākās izglītības iestādēm profesionāļiem. Progress 
ir lēns, vajadzīgi apņēmīgāki pasākumi, lai risinātu šādus 
jautājumus: 
• izglītības un apmācību tirgū ienāk jauni izglītības   
 pakalpojumu sniedzēji, kas pamatā strādā internetā,  
• dažāda starptautisku studentu kopiena, kam mainās  
 “iepirkšanās uzvedība” un 

Mēs nedzīvojam pārmaiņu laikā, bet laiku 
pārmaiņā. Vadības, talanta, prasmju un 
attieksmes jēdzieni, kas tika formulēti 
20. gadsimtā, jāpārskata, lai tie atbilstu 
jaunās digitālās ēras tempam. 

Nacho de Pinedo
Uzņēmējs un “biznesa eņģelis”,  
ISDI Institūts interneta attīstībai

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



• kas aizvien vairāk pieprasa apmācības specifiskos   
 moduļos, ko var kombinēt dažādos veidos, kā arī kas  
 pieprasa 
• hibrīda mācību modeļus jaunai mācību kvalitātei   
 (piemēram, spēļu formāts, virtuālās sadarbības vides,  
 tiešsaistes eksāmeni un testi, personalizēti mācību  
 piedāvājumi u.c.).

Pētījumi parādījuši, ka e-leaders, jo īpaši MVU un jaunos 
uzņēmumos, arvien vairāk izvēlas mācību stratēģiju, kuru 
virza students, un apgūst vajadzīgās profesionālās 
zināšanas dažādos kanālos, piemēram, MOOC, jauktās 
apmācībās un īsajos kursos.

Sadarbības veicināšana un attīstīšana starp augstākās 
izglītības iestādēm un rūpniecību/uzņēmējdarbību ir 
pamatā ES augstākās izglītības modernizācijas program-
mai un uzmanības centrā Erasmus+ programmā (2014.–
2020. g.), jo īpaši ar Strategic and Knowledge Alliances 
(Stratēģisko un zināšanu alianšu) palīdzību. Tās nodrošina 
strukturētas partnerības sadarbības projektiem starp 
augstākās izglītības un uzņēmējdarbības/rūpniecības 
nozarēm.

Līdztekus digitālās vadības izglītības un apmācību jauniem 
veidiem un jauniem to sniegšanas veidiem vajadzīgs, lai 
augstskolas palielinātu pētniecības centienus un turpinātu 
konceptualizēt digitālo vadību un tās panākumu organiz-
acionālos un cilvēciskos faktorus uzņēmumu kontekstā.

Kā redzams tālāk, ir pieejami Eiropas finansējuma avoti 
pētniecības pasākumu stiprināšanai šajā jomā, citus var 
īstenot Eiropas un valstu līmenī, bet esošo var modificēt, 
lai veidotu un radītu jaunu Eiropas pētniecības programmu 
šajā un saistītajos jautājumos, kas ir tik būtiski Eiropas 
rūpniecībai un darba tirgum.
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Organizācijām Eiropā jāatgūst savas 
konkurences pozīcijas, uzlabojot program-
matūras virzītu biznesa inovāciju vadību. Lai 
uzlabotu e-Leadership prasmes plūsmu, Ālto 
Universitāte īstenojusi divas e-Leadership 
programmas: maģistra programmu 
digitālo pakalpojumu dizainā un inženierijā 
un nākotnes informācijas vadītāju biznesa 
un informācijas sistēmu inženierijas pro-
grammu. 

Prof. Mika Helenius
Ālto Universitāte, Somijas Informācijas 
apstrādes asociācijas vicepriekšsēdētājs.

Attīstība

Pētniecība un 
apmācības

Ieinteresēto personu 
koordinēšana
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apņemšanās
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Cloud
Computing

Big Data 
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Mobilās teh-
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Internet of 
Things
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Ieteicamās darbības

• Apmācību sniedzējiem, augstākās un vadītāju izglītības 
 sniedzējiem un konsultantiem jāturpina izstrādāt un  
 veicināt e-Leadership un izmantot iespējas izstrādāt  
 e-Leadership apmācību kursus un programmas un sniegt  
 tās MVU un jaunu uzņēmumu vadītājiem 
• Apmācību un izglītības pakalpojumu sniedzējiem,   
 tirdzniecības kamerām, starpniekiem, nozaru asociācijām  
 jāveido stratēģiskas alianses ar rūpniecību, lai piedāvātu  
 piemērotas e-Leadership programmas 
• Ieinteresētajām pusēm jāizstrādā jaunas apmācību   
 programmas, balstoties uz pieredzi par Eiropas  
 iniciatīvām par e-Leadership, mācību satura vadlīnijām,  
 profiliem, marķēšanu un kursu piemēriem 
• Apmācību sniedzējiem jāadaptē esošās programmas un  
 kursus, lai atbilstu MVU un jauno uzņēmumu vajadzībām  
 pēc e-Leadership moduļiem, apmierinot specifisko   
 prasmju vajadzības un šī profila studentu “apetīti” un  
 “iepirkšanās” paradumus, tai skaitā tādus hibrīda mācību  
 modeļus kā MOOC 
• Universitātēm un Biznesa skolām jāievieš mūžizglītības  
 paradigma un jākļūst par mūžizglītības mācību  
 pakalpojumu sniedzējiem, kas piedāvā vadītāju  
 apmācības un dažādu veidu un apjomu apmācību  
 programmas un kursus arvien dažādākai kopienai visā  
 darba dzīves ciklā
• Izpētīt iespējas un izstrādāt, ieviest ātrākas trešo pušu  
 sertifikācijas un akreditācijas iespējas (iekļaujot kopīgas  
 sertifikācijas iespējas rūpniecības nozarei un  
 augstskolām), kas pievilcīgas mērķa grupām  
 profesionālajā karjerā   
• Universitātēm un Biznesa skolām jāliek lielāks uzsvars uz  
 digitālo vadību kā būtisku pētniecības tēmu un jāizstrādā  
 pienācīgas koncepcijas, metodoloģijas un teorija, kā arī  
 mācību materiāli
• Jāattīsta Eiropas un nacionālā finansējuma avoti  
 pētniecības pasākumu stiprināšanai e-Leadership jomā,  
 lai veidotu un radītu jaunu Eiropas pētniecības  
 programmu šajā un saistītajos jautājumos, kas ir tik  
 būtiski Eiropas rūpniecībai un darba tirgum.
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Finansējuma iespējas īstenošanai

Pieejamas Eiropas Komisijas piedāvātās finansējuma 
iespējas:
• Erasmus+ programma (http://ec.europa.eu/
 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  
• Horizon 2020, piem., inovatīvās apmācības tīkli vai  
 individuālās stipendijas (http://ec.europa.eu/research/ 
 participants/portal/desktop/en/), 
• CEN darbseminārs par IKT prasmēm (http://www.cen. 
 eu/work/areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-prasmes.
aspx), 
• ES strukturālie un sociālie fondi (http://ec.europa.eu/ 
 regional_policy/lv/funding/ un http://ec.europa.eu/esf/) 
• Finansējuma portāls: http://europa.eu/youreurope/ 
 business/funding-grants/access-to-finance/index_lv.htm.

EIROPAS e-LEADERSHIP
IZGLĪTĪBAS SATURA VADLĪNIJAS UN PROFILI 

KVALITĀTES MARĶĒJUMA UN PAŠNOVĒRTĒJUMA 
RĪKS

Pieejami šeit: http://eskills-guide.eu/documents/ un 
http://eskills-lead.eu/documents/ 

Biznesa līderu un lēmumu pieņēmēju 
nodrošināšana ar vajadzīgajām digitāla-
jām prasmēm ir pamats digitalizācijas 
attīstībai un Eiropas ekonomisko panākumu 
nodrošināšanai 21. gadsimtā. Academy 
Cube atbalsta šo prasmju aktīvu kultivēšanu 
un palīdz uzņēmumiem un nākotnes līderiem 
gūt labumu no jaunajām iespējām digitālajā 
pasaulē.

Bernd Böckenhoff
Academy Cube galvenais izpilddirektors

Asociācija DIGITALEUROPE vēlas sniegt 
ieguldījumu šajā vienkāršajā un uz rūpniecī-
bu vērstajā pārvaldības ekosistēmām, kas 
veicinās efektīvu e-Leadership programmu 
izstrādi, kvalitātes novērtēšanu un atpa-
zīstamību. 

John Higgins
DIGITALEUROPE ģenerāldirektors

e-Leadership 
MVU digitālās prasmes



2. ieteikums — ieinteresēto personu 
koordinēšana 

Ņemot vērā pašreizējās attīstības straujo gaitu, vajadzīgs 
turpināt mobilizēt ieinteresētās personas gan valstu, gan 
Eiropas līmenī, lai veicinātu ar e-Leadership saistīto 
pasākumu reklamēšanu, pārvaldību un saskaņošanu. 

e-Leadership prasmes prasību un pieprasījuma apzināša-
nās, kā arī apzināšanās par saistītajām iniciatīvām un 
pasākumiem nav vienmērīgi izplatīta visā Eiropā. Jāstipri-
na komunikācijas pasākumi visos līmeņos. Jāveido 
sinerģija ar Eiropas kampaņām “e-Skills for Jobs” un 
“Watify” (2015.–2016. g.) turpmākām iniciatīvām par 
prasmēm un apmācībām, “Digitālo darba vietu valdošo 
koalīciju”.

Ieteicamās darbības

• Labāk koordinēt ieinteresētās puses, lai veicinātu ar  
 e-Leadership saistīto pasākumu reklamēšanu, pārvaldību  
 un saskaņošanu saskaņotā un efektīvā veidā
• Nodrošināt galveno ieinteresēto pušu aktīvu iesaistīšanos  
 un mijiedarbību 
• Veicināt dalībvalstu valdību, ieinteresēto pušu un   
 asociāciju darbu, tostarp apmācību un augstākās   
 izglītības pakalpojumu sniedzēju
• Rūpniecībai jāattīstās un jāstrādā ilgtermiņā, partnerībā  
 un sadarbībā ar citām ieinteresētajām pusēm, tostarp IT  
 nozares un IT lietotāju nozares asociācijām
• Augstskolām, nodarbinātības organizācijām, aktīvajiem  
 darba devējiem un savienībām jāveicina Eiropas vadlīniju  
 un profilu izmantošana jaunam e-Leadership prasmes  
  izglītības saturam 
• Rosināt ieinteresētās personas kļūt par aktīviem  
 partneriem efektīvas pārvaldības struktūras izveidē
• Izstrādāt pārvaldības modeli digitālajai izglītībai un  
 apmācību piedāvājumam un virzīties uz ieviešanu 
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3. ieteikums — monitorings 
un salīdzinošā novērtēšana
 
Pašreizējie kvantitatīvie dati un statistika ir jāuzlabo, lai 
veicinātu labāku izpratni par e-Leadership prasmes 
piedāvājuma un pieprasījuma dinamiku. Esošās datu kopas 
nesaskan ar e-Leadership koncepciju. 

Digitālās vadības prasmes, piemēram, uzņēmējdarbības, 
digitālo un stratēģisko prasmju apvienojumu nevar viegli 
kvantificēt, izmantojot esošās datu kopas. Esošajos 
prasmju pētījumos, piemēram, PIAAC, izmanto pārāk 
plašu prasmju indikatoru kopu, lai tos varētu izmantot 
e-Leadership nolūkiem. Tāpat nepastāv ISCO kategoriju 
saskaņošana ar profesijām, kam piemīt e-Leadership 
prasmes. Tirgus pētījumi ir pārāk dārgi un mazi apjomā, lai 
varētu iegūt salīdzināmus datus par valstīm. Big Data 
analytics mēra izpēti. 

Regulārs politiku monitorings un salīdzinošā novērtēšana 
e-Leadership jomā — kā to dara Eiropas Komisija kopš 
2007. gada un vairākas dalībvalstis attiecībā uz IKT 
praktizētāju prasmēm — sniegtu informāciju, ko politikas 
noteicējiem vajag attiecībā uz spēcīgajām un vājajām 
pusēm, apdraudējumiem un iespējām. Eiropa Komisija 
vēlas turpināt šos centienu (tostarp arī digitālās uzņēmēj-
darbības politikas monitoringa pasākumus) ar regulāriem 
intervāliem, lai mērītu tās politiku pasākumu progresu.

EuroCIO ar gandarījumu piedalās e-Lea-
dership veicināšanas Eiropā iniciatīvā un 
lepojas ar to, ka tās kopā ar sešām Eiropas 
augstskolām izstrādātā izglītības program-
ma tika izvēlēta, lai veidotu Eiropas mēroga 
e-Leadership mācību satura profilus un 
vadlīnijas. Kopā ar citām ieinteresētajām 
personām Eiropā mēs aktīvi reklamējam 
šos rezultātus, lai veicinātu digitālā talanta 
piedāvājumu un veidotu caurskatāmību 
augstākās un vadītāju izglītības tirgū.

Peter Hagedoorn
Ģenerālsekretārs, EuroCIO



Labākās prakses politika un iniciatīvu paraugi ļauj Eiropas 
ieinteresētajām personām mācīties no citu pieredzes. 
Sacensības pēc talantiem ir starptautiskas, tādēļ monito-
rings un salīdzinošā novērtēšana ir jāpaplašina, lai aptvertu 
arī Japānu, ASV Kanādu, kā arī Ķīnu un citas valstis Āzijā un 
Latīņamerikā.

Tas varētu izpausties kā sadarbība starp Eiropas Komisiju, 
Eurostat un ES dalībvalstu valdībām ar aģentūrām un 
institūcijām valstīs ārpus Eiropas. Sadarbības mehānis-
miem būtu jāpievēršas definīcijām, metrikai, kopējām 
indikatoru kopām un metodoloģiskajām pieejām, pētīju-
mu veikšanai un data analysis, kā arī jāpadara viendabīgi 
esošie datu avoti.

Ieteicamās darbības

• Identificēt jaunus datu avotus, no kuriem gūt informāciju  
 par e-Leadership prasmes pieprasījumu un piedāvājumu,  
 tostarp sociālo mediju datus un big data analytics,   
 lai izveidotu visaptverošu monitoringa un prognozēšanas  
 sistēmu
• Nodrošināt, ka e-Leadership prasmes definīcijas tiek  
 piemērotas jaunām uzņēmējdarbības un tehnoloģijas  
 izstrādēm, kā arī vienmēr atbilst politiku veidošanai
• Analizēt attiecīgos Eurostat datus un apmainīties ar  
 monitoringa praksēm ar Āziju un Ziemeļameriku
• Izstrādāt inovatīvus novērtējumus e-Leadership piedāvā- 
 juma un pieprasījuma rādītājiem, lai izveidotu Eiropas  
 mēroga un valstu mēroga novērošanas mehānismus, kas  
 nodrošinātu pastāvīgu monitoringu un salīdzinošo  
 novērtēšanu
• Sekot jauniem pasākumiem digitālās vadības jomā  
 pasaulē un analizēt attīstību un tās attiecināmību uz  
 Eiropu
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• Veicināt visā pasaulē apmaiņu ar informāciju un labāka 
 jām praksēm ar progresīvām augstskolām, konsultatīvām  
 organizācijām digitālās vadības jomā 
• Turpināt identificēt un veicināt labākās prakses politikas  
 un ieinteresēto personu partnerību iniciatīvas 
• Izplatīt salīdzinošās novērtēšanas rezultātus un labāko  
 prakšu piemērus un veicināt tiešsaistes platformu   
 attīstību 

4. ieteikums — politiskā apņemšanās

Starp Eiropas ieinteresētajām personām un politikas 
veidotājiem ir plaša vienošanās, ka digitālā vadība un 
uzņēmējdarbība būs galvenā politiku tēma Eiropā nāka-
majos gados, jo īpaši ekonomikas digitālās pārveidošanās 
kontekstā. Stratēģiskās politikas foruma ziņojumā 
Strategic Policy Forum „Digital Transformation of Europe-
an Industry and Enterprises“ (Eiropas rūpniecība nozares 
un uzņēmumu digitālā pārveide) ietver politikas ieteikumu 
kopu attiecībā uz digitālo pārveidi ES, tostarp e-Lea-
dership attīstību. Eiropas Komisija ir piedalījusies ar 
e-Leadership prasmes saistītu iniciatīvu ieviešanā kopš 
2013. gada un Digital Entrepreneurship Monitor un Watify 
kampaņās 2015. gadā.  

Eiropas lēmumu pieņēmējiem vajadzīga 
laba izpratne par to, kā trūkumi tehnoloģiju, 
darba tirgus un biznesa modeļos ietekmē 
rūpniecību, politisko rīcību, izglītības un 
apmācību sistēmas un citas institūcijas, kā 
arī par ietekmi uz vajadzīgajām prasmēm un 
e-Leadership prasmes tuvākajos gados, lai 
būtu labas iespējas augošajā konkurencē pēc 
talantiem visā pasaulē. 

Carl Benedikt Frey
Oksfordas Mārtina skola, Oksfordas Uni-
versitāte

Uzņēmums Bitkom ir pārliecināts, ka ir 
akūta vajadzība savest kopā valsts, rūp-
niecības un izglītības institūcijas, lai risinātu 
digitālās vadības izaicinājumus. Tas attiecas 
gan uz valstu līmeni, gan Eiropas līmeni. 
Bitkom ir izveidojis savu akadēmiju un cieši 
sadarbojas ar federālo valdību un Vācijas 
augstākās izglītības nozares institūcijām. 
Eiropas Komisija ir ieviesusi e-Leadership 
iniciatīvu, kas ir pamatakmens digitālās 
ekonomikas nākotnes izcilībai.

Bernhard Rohleder
Galvenais izpilddirektors, Bitkom
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Taču valstu līmenī pasākumi un iniciatīvas tiek īstenotas 
lēnām. Ir noteikti pirmie piemēri un labākās prakses 
gadījumi, tie pieejami kā paraugi dažādos Eiropas 
Komisijas tīmekļa portālos. Valstu politikas veidotājiem un 
ieinteresētajām personām jākļūst aktīvākām un jāizrāda 
stingra apņemšanās,un katrā dalībvalstī jāievieš infrastruk-
tūra un iniciatīvas, lai to pamatā būtu nacionālās politikas.
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Ieteicamās darbības

• Valstu politikas veidotājiem un ieinteresētajām personām  
 jāizrāda apņēmība attiecībā uz e-Leadership prasmes un  
 digitālo uzņēmējdarbību un jāpalielina savi centieni  
 ilgtermiņa perspektīvā
• Nacionālie fondi un programmas konkrēti jāvērš uz   
 digitālās pārveides un saistīto vajadzīgo prasmju, tostarp  
 attiecībā uz digitālo vadību, veicināšanu
• ES dalībvalstīm jāapsver Eiropas Reģionālās attīstības  
 fonda un Eiropas Sociālā fonda izmantošana, lai  
 investētu apmācībās un mūžizglītības projektos, kas  
 palīdz MVU veikt pāreju uz digitālo ekonomiku 
• Valstu valdībām un ieinteresētajām personām jāievieš  
 labākās prakses pieredzi par labāko līdzekļu izmantošanu  
 veiksmīgos projektos 
• Dalībvalstīm jāveido finansējuma programmas ES un  
 valstu līmenī, lai apmācītu prasmīgus cilvēkus un savestu  
 to ar uzņēmumiem, jo īpaši MVU
• Eiropas Komisijai jāapkopo informācija no attiecīgajiem  
 projektiem, ko atbalsta šie fondi, un jāsniedz labākās  
 prakses piemēri 

Pasc@line asociācija tagad sadarbojas ar 
CIGREF un citiem svarīgajiem partneriem 
Francijā, lai popularizētu izpratni par  
e-Leadership prasmes svarīgumu. Visi 
partneri ir vienisprātis, ka ir nepiecieša-
ma dinamiska pieeja:  prasmes pārvaldīt 
digitālas pārvērtības nav galamērķis, bet 
gan ceļojums, kas uzņēmumiem ar jaunām 
idejām palīdz izvairīties no iegāšanās 
Šumpētera radošajā destrukcijā.

Yves Poilane
Galvenais izpilddirektors, Telcom ParisTech, 
viceprezidents, Pasc@line asociācija

Izglītība ir galvenais inovāciju un izaugsmes 
virzītāja, un Assinform nolūks ir strādāt 
ciešā sadarbībā ar Izglītības ministriju, 
augstskolām un Digitālās Itālijas aģentūru, 
lai nodrošinātu, ka Itālijā tiek veicinātas 
e-Leadership prasmes inovācijām.

Antonello Busetto
Direktors, Assinform — Informācijas tehno-
loģiju uzņēmumu nacionālā asociācija

Ar stratēģiju Digital Agenda Spānijā ambi-
ciozu nacionālo mērķu sasniegšanai kopā 
ir saaicinātas visas daudzās ieinteresētās 
personas. Tagad mēs plānojam sākt valsts 
koalīcijas veidošanu saistībā ar e-Leaders-
hip, sākot ar jaunāko valsts stratēģisko 
līgumu ar Telefonica, España Open Future.

Antonio Saravia
Digitālās ekonomikas direktora vietnieks 
Red.es, Rūpniecības, enerģētikas un tūrisma 
ministrija

Digitālo darbavietu nacionālā koalīcija 
Portugālē 2015. gadā sāka darboties, lai 
palielinātu digitāli prasmīgu profesionāļu 
piedāvājumu, un jo īpaši tiek veicinātas 
e-Leadership prasmes, lai veicinātu izaugsmi 
un konkurētspēju.

Ana Neves
Direktore, Zinātnes un tehnoloģiju fonds, 
Portugāles Izglītības un zinātnes ministrija



Atzinības

Šo pakalpojumu līgumu pasūtīja Eiropas Komisijas iekšējā 
tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldi-
rektorāts. Mūsu kontaktpersona pētījuma laikā bija André 
Richier, galvenais administrators, KET nodaļa,
digitālā ražošana un sadarbībspēja.
 
Darbā pie šī pakalpojumu līguma tieši palīdzēja augstu 
novērtētas augstskolas, svarīgākās asociācija un speciālisti 
uzņēmējdarbības un MVU jomā. Vēlamies izteikt īpašu 
atzinību par atbalstu Orhūsas Universitātei, Antverpenes 
menedžmenta skolai, Henlijas Biznesa skolai, INSEAD, 
New Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, 
EFMD, reģionālo Cluster (kopu) pasākumu vietējiem 
vadītājiem Vācijā, Spānijā, Somijā, Portugālē, Lielbritānijā, 
Francijā un Čehijā.
 
Iegūtos rezultātus nebūtu iespējams sasniegt bez plašās 
ekspertu un ieinteresēto personu līdzdalības visās ES 
dalībvalstīs, kas atbalstīja šo darbu visā pakalpojumu 
līguma gaitā, atbildot uz tiešsaistes aptaujām un intervi-
jām, kā arī piedaloties organizētajos pasākumos.
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Esam pateicīgi par atbalstu un devumu, ko sniedza 
Koordinācijas komitejas locekļi: Kumardev Chatterjee 
(Eiropas Jauno novatoru forums), Laura Delgado Garcia 
(Ernst&Young), Tina Doerffer (Doerffer Leadership Group) 
un Bo Sejer Frandsen (it-forum).
 
Tāpat izsakām atzinību nacionālajiem korespondentiem 
katrā ES dalībvalstī no mūsu Eiropas Informācijas sabiedrī-
bas izpētes tīkla (ENIR), Eiropas Konferences par Digital 
and Key Enabling Technologies Skills, kas notika Briselē 
2015. gada 1.–2. jūnijā, ekspertiem un dalībniekiem, un 
dažādu pasākumu visā Eiropā lektoriem, speciālistu grupu 
locekļiem un apaļā galda ekspertiem.
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Papildinformācija

Eiropas Komisija
Iekšējā tirgus, rūpniecības, 
uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
Inovācijas un progresīvā rūpnieciskās ražošanas direktorāts
F/3 nodaļa — KET, digitālā ražošana un sadarbspēja
1049 Brussels, Beļģija
e-pasts: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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