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KURSA KODS MākZP461

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kultūras menedžments
Kursa nosaukums angliski Culture Management
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Atis Egliņš-Eglītis Vadības un sociālo 

zinātņu fakultāte
Mg.oec.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinātne
Kursa mērķi Iepazīstināt  studentus  ar  vadīšanas  teorijas  jēdzienu  un

pamatnostādnēm,  veidojot  priekšstatu  par  kultūras
organizāciju  vadības  elementiem  un  mūsdienīgas
organizāciju vadību.

Kursa uzdevumi 1. Veicināt izpratni par kultūras vadības elementiem un 
nozīmi organizāciju pārvaldībā.

2. Piedāvāt studiju materiālus, kas paplašinātu un 
nostiprinātu studentu zināšanas vadībzinātņu 
pamatnostādnēs.

3. Semināra nodarbībās attīstīt prasmes analizēt 
organizācijās notiekošos procesus un veidot 
priekšstatus par vadītāja darbībām nepieciešamajām 
kompetencēm.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
Latviski Kursa  apguves  laikā  studenti  iepazīstas  ar  kultūras

organizācijas  būtību,  veidiem  un  organizāciju
pamatelementiem.  Kursa  dalībnieki  iepazīstas  ar  vadītāju
darbības  pamatelementiem:  plānošanu,  lēmumu
pieņemšanu,  stratēģijas noteikšanu,  problēmu un konfliktu
risināšanu, tiek uzsvērta personāla līdzdalība plānošanā un
organizācijas  attīstības  nodrošināšanā.  Praktisko  aktivitāšu
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laikā  studentiem  ir  iespējas  izprast  centralizācijas,
decentralizācijas priekšrocības un trūkumus organizācijā.
Studenti  iepazīstas  arī  ar  jaunajām  pieejām  organizāciju
vadībā: varas deleģēšanu, izmaiņām organizācijas struktūrā
un motivācijas uzturēšanu personālā.

Angliski During the course students get knowledge about the cultural
organization,  type  and  organization  of  basic  elements.
Students will be introduced to the driver key components:
planning,  decision  making,  strategy  setting,  problem and
conflict resolution, the emphasis is on staff participation in
planning and organization development. Practical activities
during  the  students  can  understand  the  centralization,
decentralization,  strengths  and  weaknesses  of  the
organization. Students will also examine new approaches to
leadership  in  organizations:  the  delegation  of  power,
changes  in  organizational  structure  and  motivation  of
maintenance personnel.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Latviski Kursā tiek apskatīti kultūras organizāciju aktuālie vadības 

jautājumiem, vēršot uzmanību arī uz ārējās vides ietekmi uz 
kultūras nozari.

Angliski There are analyzed topical issues of cultural organization in 
the course. There are provided attention to the external 
environment impact on the cultural sector.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa
…, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes

formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Vadīšanas teorijas pamatjēdzieni.
Organizācijas jēdziens. Organizāciju struktūru veidi. 
Misija. Vīzija. Mērķi. Kultūras vadības izaicinājumi. 

4 1 lekcija
1 seminārs

Organizāciju vadīšana. Menedžmenta un vadīšanas 
jēdzieni.
Vadības  funkcijas un resursi. Kultūras vadītāju 
kompetenču modeļi.

4 1 lekcija
1 seminārs

Vadītāja darba stils un tā ietekme uz personālu.
Vadības stila teorijas. Uz mērķiem un uz personālu 
orientētais vadītāja un darba stils. Vadītāja individuālā 
darba organizācija

8 2 lekcijas
2 semināri

Komunikācija kultūras organizācijā.
Komunikācijas nozīme menedžmenta darbā. 
Komunikācijas veidi kultūras organizācijās. 
Komunikāciju organizēšana.

4 1 lekcija
1 seminārs

Personāla motivēšana.
Darbinieku novērtēšana. Vispārējais motivēšanas 
modelis. Vajadzības organizācijā.

2 1/2 lekcija
1/2 seminārs

Stresi un konflikti organizācijā.
Personāla darbu ietekmējošie faktori. Stresa 
menedžments. Stresu izraisošie faktori kultūras 
organizācijā.

2 1/2 lekcija
1/2 seminārs
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Darba kultūra organizācijā.
Lomu, izpildes, varas un personības kultūra.

2 1/2 lekcija
1/2 seminārs

Plānošana organizācijā. Personāla līdzdalība 
plānošanā.
Plānošanas pamatprincipi kultūrā. Galamērķu izvēle. 
Plāna analīze. Plāna struktūras izveide. Kopīgas kultūras 
stratēģijas veidošana, personāla iesaistīšana plānošanā. 
Kultūras organizācijas ietekmējošie faktori.

4 1 lekcija
1 seminārs

Lēmumu sagatavošana, pieņemšana, īstenošana. 
Lēmums. Standarta, nestandarta lēmumi. Lēmuma 
pieņemšana, lēmumu pieņemšanas process.

2 1/2 lekcija
1/2 seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Sagatavots ziņojums par kādu 
no kultūras vadības aktuālajiem 
jautājumiem

Studenti izstrādā ziņojumu,
veicot teorētiskas un

praktiskas informācijas
analīzi

48 Sagatavoti
ziņojumi,

attīstītas studentu
pētnieciskās

prasmes,
zināšanas par

kultūras vadības
aktuālajiem

izaicinājumiem.

Prasības KRP iegūšanai Piedalīšanās visās semināra nodarbībās. Pozitīvi nokārtots tests. 
Mācību pamatliteratūra 1. Forands I. Stratēģija. Kvalitāte. – R.: 2001.

2. Garleja R. Darbs, organizācija un psiholoģija. – R.: 2003.
3. Drucker P.E. Management. – USA, Harper and Row, Publishers,

1985.
4. Mazā biznesa kurss. R.:Jumava, 1999
5. Drukers,  Pīters  F. Efektīvs  vadītājs  :  rokasgrāmata  5 svarīgāko

efektivitātes  paradumu  apgūšanai.  -  [Jelgava]  :  Zoldnera
izdevniecība, 2011.

6. Līderības fenomens Latvijā. O.D.A., 2008
7. Manager's Handbook Dorling Kindersley Limited, 2002.
8. O'Rourke,  James  S.  Management  Communication 

Prentice Hall, 2010.
Mācību papildliteratūra 1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un

metodes. – R. : RTU, 2005.
2. Caune  J.,  Dzedons  A.,  Pētersons  A.  Stratēģiskā  vadīšana.  R.:

Kamene, 1999.
3. Elearn, Vadīt pārmaiņas, Lietišķās informācijas dienests, 2009
4. Ārmstrongs  M.,  Kā kļūt  par  izcilu  menedžeri,  Zvaigzne  ABC,

2008
5. Nēbels  K.P.,  Bērziņš  I.,  Cilvēku,  zīmolu,  mediju  un  kultūras

menedžments, JR apgāds, 2006
6. Tafinders P., Intensīvais līdervadības kurss, Pētergailis, 2004

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti

Reģionu attīstība Latvijā (Ikgadējie izdevumi).
Žurnāls „Kapitāls”
Žurnāls „Biznesa Psiholoģija”
Žurnāls „Klubs”
www.mindtools.com
www.ted.com
www.learningwithoutfrontiers.com 

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=33380
http://www.learningwithoutfrontiers.com/
http://www.ted.com/
http://www.mindtools.com/
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Kursa izstrādātājs:
Atis Egliņš-Eglītis 03.12.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Z.Gūtmane

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 7

Datums
03.12.2014.


