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16
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programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
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Zinātņu nozare/apakšnozare Vadībzinātne
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar vadības teorijas pamatjēdzieniem 

un veidot priekšstatu par mūsdienīgu organizācijas vadību.
Kursa uzdevumi 1. Skaidrot vadības teorijas pamatjēdzienus.

2. Veidot priekšstatus par vadītāja darbībām 
nepieciešamajām prasmēm organizācijas vadībā.

3. Attīstīt prasmes analizēt organizācijās notiekošos 
procesus.

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēj:

1. Nosaukt  un  skaidrot  organizāciju  darbību
raksturojošos elementus.

2. Analizēt organizācijā esošos procesus: psiholoģisko
mikroklimatu, organizācijas kultūru, komunikāciju,
vadītāja darba stilu.

3. Noteikt  organizācijas  darbības  prioritātes  un
izstrādāt plānus to realizēšanai.

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



4. Identificēt problēmas organizācijas vadībā, skaidrot
to cēloņus un piedāvāt risinājumus.

angliski Successfully  completing the  course,  students  are  able:
1. To  name and explain the  characteristics  of organizations.
2. Analyze existing processes in the organization: a psychological
microclimate,  organizational  culture,  communication,  the
manager's  style.
3. Determine  the organization's priorities and  plans  for their
realization.
4. Identify problems  in the  management  of the  organization,
explaine the causes and propose solutions.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa apguves laikā studenti iepazīstas ar organizācijas 

būtību, veidiem un tās pamatelementiem, vadītāja darbības 
pamatelementiem: plānošanu, lēmumu pieņemšanu, 
stratēģiju noteikšanu, problēmu un konfliktu risināšanu. 
Studenti iepazīstas ar dažādiem vadītāja stiliem un to 
raksturīgākajām izpausmēm organizācijas vadīšanā. 

angliski During the course students get knowledge about 
organization nature, types and its basic elements, leader key 
components: planning, decision making, strategy setting, 
problem and conflict solving. Students are introduced with 
different styles of leader and its typical expressions in 
managing the organization.

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)

Organizācijas un menedžments.
Organizācijas jēdziens. Organizāciju struktūru veidi. 
Misija. Vīzija. Mērķi.

4 1 – lekcija
1 – seminārs

Menedžmenta un vadīšanas jēdzieni.
Menedžmenta funkcijas. Vadītāju un menedžeru lomas 
organizācijā. Vadīšanas līmeņi. Menedžments un 
līdervadība

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.

4 1 – lekcija
 1– seminārs

Vara un autoritāte.
Vara un tās veidi. Vadītāja autoritāte un tās veidojošie 
faktori

2 1 – lekcija

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

4 1– lekcija
1- seminārs

Personāla motivēšana.
Darbinieku novērtēšana. Vispārējais motivēšanas 

2 1-lekcija



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

2 1 – lekcija

Organizācijas kultūra. Darba kultūra organizācijā. 
Lomu, izpildes, varas un personības kultūra.

2 1 – lekcija

Plānošana organizācijā. 
Plānošanas pamatprincipi. Operatīvā, taktiskā un 
stratēģiskā plānošana. 

4 1 – lekcija
1 - seminārs

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

4 1 – lekcija
1 - seminārs

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais rezultāts

1. Stratēģiskā plāna 
izstrāde

1. Raksturot organizāciju
(darbības vēsture).

2. Veikt organizācijas 
iekšējās un ārējās 
vides analīzi.

3. Definēt organizācijas 
misiju, vīziju un 
mērķi.

4. Izvirzīt ilgtermiņa 
mērķus, noteikt to 
izpildes rādītājus.

5. Definēt organizācijas 
stratēģiju.

24 1.Prasmes noteikt 
organizācijas 
prioritātes.
2. Prasmes analizēt 
organizācijas iekšējo 
un ārējo vidi.
3. Prasmes izvirzīt 
organizācijas mērķus.

2. Vadītāja darbības 
analīze

1. Identificēt esošās 
problēmas vadītāja 
darbībā.

2. Piedāvāt risinājumus 
problēmu novēršanai 
un vadītāja darbības 
pilnveidei.

24 1.Prasme analizēt 
organizācijā 
notiekošos procesus 
vadītāja darbības 
kontekstā.
2. Spēj izvērtēt 
vadītāja vadīšanas 
prasmes. 
3. Spēj pieņemt 
atbilstošus lēmumus 
un pamatot to izvēli.

Prasības KRP iegūšanai 1. Piedalīšanās semināros.
2. Izpildīti visi patstāvīgie darbi.
3. Pozitīvi nokārtots tests.
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7. Lēmumu  pieņemšana.  Rīga
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2007. 194.lpp.
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p.
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Mācību papildliteratūra 1. Adair John. Līderība un inovācija : kā veidot  radošumu komandā un 
gūt idejas / Džons Edeirs  - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 
2007. - 126 lpp

2. Ārmstrongs M. Kā kļūt par izcilu menedžeri, Zvaigzne ABC, 2008 
3. Caune J., Dzedons A. Pētersons A. Stratēģiskā vadīšana. R.: 

Kamene, 1999.
4. Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. – R.: ASJA, 1999.
5. Frīmentls D. Komandas motivācija un vadība. R.: Zvaigzne ABC, 

2006. 125 lpp.
6.  Templers, R. Menedžmenta likumi : menedžera veiksmes formula. 

R.: Zvaigzne ABC, 2007, 223 lpp.
7. Vadībzinības rokasgrāmata: viss par uzņēmējdarbību un vadību / 

Roberta Helera red. R.: Zvaigzne ABC, 2004,  256 lpp.
Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

1. Kapitāls : Žurnāls lietišķiem cilvēkiem.
2. Forbes : biznesa žurnāls.
3. Journal of Leadership & Organizational Studies (SAGE publications)
4. Journal of Management Inquiry  (SAGE publications)
5. Journal of Management Learning (SAGE publications)
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