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KURSA KODS VadZPB11

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Radošo industriju attīstība
Kursa nosaukums angliski Development of Creative Industries
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.)

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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 Ekonomika, Vadībzinātne
Kursa mērķi Kursa mērķis ir veicināt studentu izpratni par radošuma un 

radošo industriju attīstības nozīmi mūsdienu ekonomikā, 
sabiedrībā un kopējos attīstības procesos, kā arī attīstīt 
radošuma prasmes.

Kursa uzdevumi Kursa uzdevumi:
1) Padziļināt studentu zināšanas jautājumos par 

radošuma ekonomiku un radošām industrijām;
2) Veicināt izpratni par urbāno un lauku teritoriju 

attīstību radošās ekonomikas kontekstā.
Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Studenti kursa ietvaros attīsta radošuma prasmes,  kas sevī

ietver  attīstītas  sadarbības,  atvērtība  pārmaiņām,
pašdisciplīnas  prasmes.  Tāpat  attīstītas  tiek  saskarsmes
kompetences  un  profesionālās  kompetences.  Tajā  skaitā:
spēja  analizēt,  sistematizēt,  globāla  izpratne un zināšanas.
Studenti  apgūst  zināšanas  radošumā  un  radošuma
industrijās.

angliski In the course students develop skills of creativity. It includes
developed skills of cooperation, openness to changes, self-
discipline.  Likewise  developed  will  be  interpersonal
competences and professional  competences.  Including:  the
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ability  to  analyze,  systematize,  global  comprehension  and
knowledge.
Students  learn  knowledge  in  creativity  and  creative
industries area. 

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz ieskatu radošo industriju attīstībā un 

izaicinājumos. Tajā tiek analizēti dažādi pasaules prakses 
piemēri. Kursa ietvaros studenti apgūst zināšanas par 
radošās ekonomikas pamatprincipiem, atbalsta 
mehānismiem un vietu kopējā ekonomikas portfelī

angliski Course provides introduction in creative industries 
development and challenges. Students get knowledge about 
creative economy’s basics, support mechanisms and the 
position in common economic’s portfolio.

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)

Zināšanu ekonomikas transformācija radošuma 
ekonomikā
Zināšanu ekonomikas raksturojums un attīstība. Zināšanu 
sabiedrība. Radošuma ekonomikas attīstība: politikas 
dimensija, visuresošie aspekti, kultūras/vēsturiskās 
vērtības, dinamisms, sabiedrības iekļaušana. Radošo 
industriju ietekme Eiropas ekonomikā

6 2 lekcijas
1 seminārs

Radošuma ekonomikas multiplie aspekti; to 
raksturojums
Ekonomikas attīstība
Tirdzniecība
Reģionālā izaugsme

Attīstības stratēģijas un reģionālā ekonomikas 
plānošana 

Darbaspēks
Darba tirgus attīstība, pieejamie cilvēkresursi
Zināšanu pārnese

Iekšzemes un ārvalstu investīcijas
Tehnoloģiju un komunikāciju attīstība
Kultūra
Tūrisms
Sociālās lietas
Izglītība

8 2 lekcijas
2 semināri

Radošās ekonomikas attīstības multiplās iesaistītās 
puses; to raksturojums
Publiskais sektors, nevalstiskais, privātais sektors un 
pilsoniskā sabiedrība

6 1 lekcija
2 semināri

Radoša sabiedrība
Atvērtas sadarbības modeļi, sociālo inovāciju paraugi, 
grupu un masas sadarbība, atvērtas telpas modeļi, radošo 
profesiju izaicinājumi.

8 3 lekcijas
1 seminārs

Radošie klasteri, tīkli un apgabali 2 1 seminārs
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Klasteru un tīklu raksturojums, to ietekme uz radošuma 
ekonomikas un tūrismu attīstību
Intelektuālā īpašuma aizsardzība 2 1 seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts

Latvijas zināšanu ekonomikas 
raksturojums

Studenti grupās raksturo 
Latvijas zināšanu ekonomikas 
rādītājus, salīdzinot ar citām 
Eiropas valstīm

8 Veikts
patstāvīgais

darbs, attīstītas
sadarbības un

analīzes prasmes
Radošuma ekonomikas 
politiskais ietvars

Studenti individuāli analizē 
dažādu Latvijas pašvaldību 
politikas plānošanas 
dokumentus, izstrādā 
priekšlikumus to attīstībai

16 Veikts
patstāvīgais

darbs, attīstītas
individuālā darba

prasmes,
informācijas

analīzes prasmes
Radošā ekonomika urbānās 
teritorijās

Studenti grupās analizē un 
izstrādā Latvijas urbāno 
teritoriju sabiedrības sadarbības 
moduļus radošās ekonomikas 
attīstībai

16 Izstrādāts
ziņojums,
attīstītas

sadarbības un
analīzes prasmes

Prasības KRP 
iegūšanai

Studenti grupās izstrādā nākotnes vīziju piedāvājumu sabiedrības un ekonomikas attīstībai kādai
noteiktai  administratīvai  un/vai  politiskai  vienībai.  Tas  var  būt  starptautiskā,  nacionālā  un
reģionālā līmenī.
Vīzijas ziņojums jābalsta uz praktisko un teorētisko literatūru un avotiem, pamatojot sabiedrības,
ekonomikas un radošo industriju sagaidāmās izmaiņas kopienā/kopienās. 
Eksāmena darbs sastāv no iesniegta ziņojuma un publiskas prezentācijas. Tajā tiek piesaistīti 
pašvaldību un citu tūrisma atbildīgo institūciju pārstāvji. Īpašs uzsvars tiek likts uz tām 
pašvaldībām un institūcijām, kuras tiek apskatītas studentu vīzijās.
vērtēšanas kritēriji:

1) Iesniegtā vīzijas ziņojuma kvalitāte (80%);
2) Publiskās prezentācijas kvalitāte (20%).

Mācību 
pamatliteratūra

1) Edited by Flew T., Creative Industries and Urban Development. Routlege, 2012
2) Davies, R., Sigthorsson G.  Introducing the Creative Industries: From Theory to 

Practice. SAGE Publications Ltd, 2013
3) Walsh, Th. Creative Tourism. Discovery Publishing Pvt.Ltd, 2011
4) Edited by David Emanuel Andersson, Edited by Ake E. Andersson, Edited by Charlotta 

Mellander. Handbook of Creative Cities. Edward Elgar Publishing Ltd, 2013
5) Šmite R. Kreatīvie tīkli. Liepājas Universitātes MPLab, 2011
6) Klaičs Dragans Iztēle bez robežām Culturelab, 2008
7) Edward E. Handbook of Creative Cities Cheltenham, 2011
8) Šmite R. Creative Networks, in the Rearview Mirror of Eastern European History 

Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2012
Mācību 
papildliteratūra
Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Latvijas radošo industriju platforma www.fold.lv
Liepājas radošo industriju klasteris www.liepajaskultura.lv 
Ed. Richards, Greg, Wilson, Julie, Tourism, Creativity and Development. New York: Routlege, 
2007. Pieejams: http://hfs1.duytan.edu.vn/upload/ebooks/4169.pdf 
Creative Economy. Report 2010. New York: United Nations, 2010. Pieejams: 

http://hfs1.duytan.edu.vn/upload/ebooks/4169.pdf
http://www.liepajaskultura.lv/
http://www.fold.lv/
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http://unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf 
The Creative Society of the 21st Century. Paris: OECD, 2000. Pieejams: 
http://www.oecd.org/futures/35391171.pdf
UBM’s Future Cities. The Global Community for 21st Century City Decision Makers. Pieejams: 
http://www.ubmfuturecities.com/ 
Creative Economy. Pieejams: http://www.creativeeconomy.lv/
„From Creative industries to creative places” (URBACT Creative Clusters Final Report, 2011)
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Creative_Clusters/documents_media/LE_CCfinalreport.pdf
„Developing creativity in tourist experiences: A solution to the serial reproduction of culture?” 
(Greg Richards, Julie Wilson, 2006) 
http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/materialesdidacticos/gerardo_sa/articulos/prueba/prueba5.pdf

„Tourism development trajectories  -from Culture to creativity?” – why and how culture tourism
is transformed into creative tourism (Greg Richards reserach, 2009 )
 http://www.tram-research.com/atlas/APC%20Paper%20Greg%20Richards.PDF
„Exploring Creative Tourism” (Greg Richards and Lénia Marques, Journal of Tourism 
Consumption and Practice Volume 4 No.2  2012)
http://www.tourismconsumption.org/JTCPVOL4NO2RICHARDSMARQUES.pdf 
 „Art the conqueror” ( The Economist, March 17, 2012)
http://www.economist.com/node/21550291?fsrc=scn/tw/te/ar/arttheconqueror
„Measuring creativity of a city” (Charles Landry, 2013)
http://culturefighter.eu/concept-of-creative-industries/explained/measuring-creativity-of-a-city
Čarlza Lendrija mājas lapa (Charles Landry) http://charleslandry.com/
„Open Cities Monitor „– British Council’s financed methodology to measure openness of a city,
monitor it and compare to other defined types of a city
http://opencities.britishcouncil.org/web/index.php?home_en
“Kultūras sektora ekonomiskā nozīme un ietekme Latvijā” (“Analītisko pētījumu un stratēģiju 
laboratorija”, 2007) http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/radosa/petijumi.html 
“Kopsavilkums par vadošo laikmetīgās kultūras NVO darbību 2010.gadā” (Laikmetīgās 
kultūras NVO asociācija, 2010) 
http://kulturasnvo.wordpress.com
“Latvijas pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības tendences” (“Analītisko pētījumu un stratēģiju 
laboratorija”, 2007-2008) http://www.latvija2030.lv/page/193 
Apvienoto nāciju Radošo pilsētu tīkla mājas lapa 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-
network

Lielbritānijas padomes Radošo pilsētu projekta mājas lapa
http://creativecities.britishcouncil.org/
Kanādas Radošo pilsētu asociācijas mājas lapa “Making the Case” http://creativecity.ca/making-
thecase/index.html
Košices (Slovākija) neatkarīgas filmu studijas mājas lapa kultūras iniciatīvu un radošo industriju
ietekmes novērtēšanai uz pilsētu attīstību  
 http://culturefighter.eu 
ES programmas „URBACT” mājas lapa www.urbact.eu 

Mājas lapa  Latvijas radošas un ilgtspējīgas kultūrtelpas analīzei  
www.culturelab.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 Nr7

Datums
03.12.2014.

http://www.culturelab.lv/
http://www.urbact.eu/
http://culturefighter.eu/
http://creativecity.ca/making-thecase/index.html
http://creativecity.ca/making-thecase/index.html
http://creativecities.britishcouncil.org/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/creative-cities-network
http://www.latvija2030.lv/page/193
http://kulturasnvo.wordpress.com/
http://www.km.gov.lv/lv/starpnozares/radosa/petijumi.html
http://opencities.britishcouncil.org/web/index.php?home_en
http://charleslandry.com/
http://culturefighter.eu/concept-of-creative-industries/explained/measuring-creativity-of-a-city
http://www.economist.com/node/21550291?fsrc=scn/tw/te/ar/arttheconqueror
http://www.tourismconsumption.org/JTCPVOL4NO2RICHARDSMARQUES.pdf
http://www.tram-research.com/atlas/APC%20Paper%20Greg%20Richards.PDF
http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/materialesdidacticos/gerardo_sa/articulos/prueba/prueba5.pdf
http://urbact.eu/fileadmin/Projects/Creative_Clusters/documents_media/LE_CCfinalreport.pdf
http://www.creativeeconomy.lv/
http://www.ubmfuturecities.com/
http://www.oecd.org/futures/35391171.pdf
http://unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf

