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Agile, SCRUM un Kanban projektu vadība 

Neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Programmas mērķis ir iegūt zināšanas par Agile, SCRUM un Kanban projektu 

vadības pamatprincipiem, kā arī gūt praktiskas iemaņas šo principu un atbilstošu 

rīku ieviešanai un izmantošanai ikdienas darbā uzņēmumā / organizācijā. 

Izglītības programmas galvenie uzdevumi: 

1. Apgūt Agile projektu vadības pamatprincipus; 

2. Padziļināti apgūt SCRUM projektu vadības metodi; 

3. Padziļināti apgūt Kanban projektu vadības metodi; 

4. Iegūt praktiskas iemaņas SCRUM un Kanban pielietošanā; 

5. Gūt ieskatu Agile projektu vadības rīku ieviešanā un izmantošanā 

uzņēmumā. 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Programmas mērķauditorija ir IT speciālisti un citu jomu speciālisti, kuru ikdienas 

darbā ir nepieciešamība pielietot projektu vadības principus un rīkus.  

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Priekšzināšanas nav nepieciešamas. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 10 8 18 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 5 5 10 

Pārbaudījums  1 3 4 

Kopā  16 16 32 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

5. Izglītības programmas saturs 



Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1. Apgūti Agile 

projektu vadības 

pamatprincipi 

Agile projektu 

vadības 

pamatprincipi 

1. Agile manifests; 

2. Agile 

salīdzinājumā ar 

tradicionālo 

projektu vadību; 

3. Agile 

metodes/ietvari 

6 

2. Apgūta SCRUM 

projektu vadības 

metode un spēja 

patstāvīgi ieviest 

un izmantot 

SCRUM metodi 

mazos projektos. 

SCRUM projektu 

vadības metode 

1. SCRUM aspekti, 

principi un 

procesi; 

2. SCRUM lomas; 

3. SCRUM 

sanāksmes; 

4. SCRUM rīki un 

artefakti; 

5. SCRUM 

praktiska 

pielietošana 

14 

3. Apgūta Kanban 

metode un spēja 

patstāvīgi ieviest 

un izmantot 

Kanban metodi 

mazos projektos. 

Kanban projektu 

vadības metode 

1. Kanban projektu 

vadības vērtības 

un principi; 

2. Kanban dēlis; 

3. Kanban praktiska 

pielietošana 

 

6 

4. Gūts ieskats Agile 

projektu vadības 

rīku ieviešanā un 

izmantošanā 

uzņēmumā/ 

organizācijā. 

Agile projektu 

vadības rīki 

1. Agile projektu 

vadības rīku 

pārskats; 

2. Agile projektu 

vadības rīku 

ieviešana; 

3. Agile projektu 

vadības rīku 

izmantošana 

6 

 

6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Visi mācību materiāli un pārbaudījumi būs pieejami e-studiju vidē. 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Lauma Jokste, Mg.sc.ing. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Gala pārbaudījums e-apmācību vidē (tests). 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību  

 



 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Izglītības programmas īstenošanai tiks izmantotas: 

1. Klātienes lekcijas; 

2. Klātienes praktiskie darbi un grupu darbi; 

3. Tālmācība e-studiju vidē; 

4. Pārbaudes darbi e-studiju vidē. 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Agile manifests: https://agilemanifesto.org/ 

2. SCRUM ceļvedis (SCRUM Body of Knowledge, SBOKTM) 

3. Agilealliance resursi par SCRUM un Kanban: 

https://www.agilealliance.org  

 
 

 

https://agilemanifesto.org/
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