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KURSA KODS CitiPC46

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Kultūras projektu izstrāde
Kursa nosaukums angliski Cultural Projects Development
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) B2
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 Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Vadības zinātne
Kursa mērķi Attīstīt prasmes patstāvīgi izstrādāt un sagatavot kultūras 

projektu aprakstus un iepazīstināt studentus ar projektu 
ieviešanas nosacījumiem. Sniegt teorētisko bāzi par projektu
izstrādes etapiem un svarīgākajiem pamatjautājumiem. 
Attīstīt spēju plānot, analizēt un racionāli organizēt projekta 
ieviešanas darba procesu, darboties komandā.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt studentus ar specifiskiem projektu 
vadības aspektiem

2. Sniegt informāciju par aktuāliem finanšu 
instrumentiem projektu piesaistei

3. Veicināt studentu izpratni par projektu vadības lomu
mūsdienu organizācijā

4. Nostiprināt vadības teoriju studiju kursu zināšanas
Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Kursa laikā studenti apgūst kompetences izstrādāt projekta

pieteikumu, izprot plānošanas principus, riska vadību. Tiek
iegūtas  praktiskas  zināšanas  budžeta  izstrādē  un  kontrolē.
Studenti apgūst prasmes strādāt komandā un individuāli

angliski During  the  course  students  get  competences  to  develop
Project application, they understand planning and realization
principles,  risk  management.  Practically  students  get
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knowledge  in  the  budget  development  and in  controlling.
Students acquire skills to work in teams as individual. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz zināšanas projektu vadības principos. Studenti 

kursa beigās izstrādā praktiskus projekta pieteikumus, lai 
nodrošinātu zināšanu pielietojamību praksē

angliski The course provides knowledge in Project management 
principles. At the end of course students develop practical 
usable Project applications, providing knowledge using in 
practice.

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)

Projekta definīcija, projekta raksturojums 2 1 lekcija
Plānošana:

 Vides analīze un nepieciešamības pamatojums
 Mērķu izvirzīšana un aktivitāšu plānošana
 Budžeta plānošana
 Projekta rezultātu prognozēšana, definēšana, 

kontrole

12 4 lekcijas
2 semināri

Risku vadība 2 1 lekcija
Informācijas un komunikācijas aktivitātes projektos 4 1 lekcija

1 seminārs
Projekta ieviešana:

 Darbs komandā; projekta komandas raksturojums
 Konfliktu potenciālie cēloņi

2 1 lekcija

Laika plānošana un vadība 4 1 lekcija
1 seminārs

Aktualitātes publisko finanšu pieejamībā 2 1 seminārs
Publisko iepirkumu specifika publiskā finansējuma 
apgūšana

4 1 lekcija
1 seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Projekta pieteikuma izstrāde
kultūras

produkta/pakalpojuma
attīstībai

Studenti izstrādā projekta
pieteikumu kādā no aktuālām

finanšu programmām
kultūras

produkta/pakalpojuma
nodrošināšanai

48 Izstrādāts
projekta

pieteikums,
attīstības studentu

kompetences
projektu izstrādē

Prasības KRP iegūšanai Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs (80%)
Lekciju apmeklējums (20%)

Mācību pamatliteratūra 1. Litke, Hanss D. Projektu vadība. De Novo, 
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2008
2. Projektu vadība. Lietišķās informācijas 

dienests, 2007
3. Jones, Richard. Projektu vadības pamati : 

praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. 
Lietišķās informācijas dienests, 2008

4. Gido, Jack. Successful Project Management. 
Thomson/South-Western, 2003

5. Grundy, Tony. Strategic Project Management : 
Creating Organizational 
Breakthroughs.Thomson, 2002

Mācību papildliteratūra 1. Reiters, Vilfrīds. Kailā patiesība par projektu 
menedžmentu : [33 praktiski piemēri] Vaidelote,
2004

Periodika, interneta resursi un citi avoti Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas 
mājas lapa http://www.lnpva.lv/
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 
centra mājas lapa www.esfinanses.lv
Finanšu ministrijas ES Struktūrfondu portāls 
www.esfondi.lv
Eiropas Komisijas portāls 
http://ec.europa.eu/index_lv.htm
Valsts Kultūrkapitāla fonda mājas lapa www.kkf.lv
Liepājas Kultūras pārvaldes mājas lapa 
www.liepajaskultura.lv
Latvijas Radošo industriju platforma www.fold.lv 

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.

http://www.fold.lv/
http://www.liepajaskultura.lv/
http://www.kkf.lv/
http://ec.europa.eu/index_lv.htm
http://www.esfondi.lv/
http://www.esfinanses.lv/
http://www.lnpva.lv/
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Reiters%2C+Vilfr%C4%ABds&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=auth&op0=%25LIKE%25&val0=Gido%2C+Jack&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4

