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AUGSTSKOLAS STARPTAUTISKĀ UN NACIONĀLĀ VIDE 

1.1. Vispārējā informācija par augstskolu  

 RISEBA ir viena no pirmajām privātajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā un tā tika 
dibināta 1992.gadā. Šobrīd augstskolā studē vairāk kā 3000 studentu dažādu virzienu un līmeņu 
studiju programmās. RISEBA ir starp 10 lielākajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ņemot 
vērā gan privātās, gan valsts augstskolas un universitātes. RISEBA ir reģistrēta Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību un kā komercsabiedrība, savukārt kā 
akadēmiska institūcija tā ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijā. Līdz ar to tā ir gan 
Komerclikuma, gan likuma par augstāko izglītību objekts. RISEBA atrodas Rīgā, bet augstskolai ir 
arī filiāle Daugavpilī, otrajā lielākajā pilsētā Latvijā. Arī Daugavpils filiāle ir reģistrēta LR 
Izglītības un zinātnes ministrijā.  
 2000.gadā RISEBA saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas beztermiņa akreditāciju un 
tiesības piešķirt valsts atzītus grādus. Visas uz šo brīdi realizētās studiju programmas arī ir valsts 
akreditētas, savukārt tās, kuras salīdzinoši nesen ir saņēmušas licences, pašreiz ir akreditācijas 
procesā.   
 Juridiski, uzņēmums SIA RISEBA ir Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskolas kā augstākās izglītības iestādes dibinātājs. Galvenā SIA RISEBA 
lēmējinstitūcija ir Valde, kuru pārstāv trīs locekļi – Valdes priekšsēdētājs un divi Valdes locekļi.  
Stratēģiska rakstura Valdes lēmumus, kas saistīti ar lielām naudas summām vai lēmumus, kas skar 
vispārēju uzņēmuma stratēģisko attīstību apstiprina Padome, kuras sastāvā ir trīs cilvēki.   
  

1.1.1. Misija un stratēģiskie mērķi  

Misija: Ceļš uz starptautisku karjeru 
RISEBA ir izaicinājums kreatīvi un radoši domājošiem cilvēkiem, kas ir spējīgi uzņemties 

atbildību un vēlas augt kā personības. Mūsu augsti kvalificētais personāls ar moderno tehnoloģiju 
palīdzību veicina radošu personību attīstību, lai tās būtu spējīgas profesionāli darboties 
profesionālajā vidē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī, kā arī sekmē mūsu absolventu iekļaušanos 
multikulturālā vidē. Mūsu absolventi ir potenciālie darba devēji, kas sekmēs Latvijas un Eiropas 
ekonomisko izaugsmi.   
Vīzija: RISEBA: Biznesa, mākslas un tehnoloģiju universitāte  

RISEBA ir starpnozaru, multikulturāla universitāte, kas globālajam darba tirgum sagatavo 
zinošas, radošas un patstāvīgi domājošas personības, kuras ir izcili profesionāļi savā nozarē. 
RISEBA asociējas ar izcilu izglītību, starptautiski atzītiem diplomiem, augstu absolventu kvalitāti, 
izcilu zinātniski-pētniecisko bāzi un augsti kvalificētu personālu.   
Vērtības:  
Atklātība. RISEBA ir pazīstama ar individuālo attieksmi pret studējošajiem. Mūsu personāls rada 
studijām labvēlīgu vidi, kuras pamatā ir uzticība, cieņa un atsaucība. 
Sadarbība. RISEBA aktīvi sadarbojas ar vietējo un starptautisko biznesa vidi, sekmē augstskolas 
personāla un studējošo profesionālo izaugsmi. Kopā ar mūsu absolventiem un mūsu partneriem tiek 
veidota izcila mācību un darba pieredze, kas ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa.  
Mūžizglītība. RISEBA veicina studentu mūžizglītību. Mūžizglītība sekmē Latvijas un Eiropas 
valstu attīstīšanu kā mūsdienīgu zināšanu sabiedrību, kurai būtu pastāvīga ekonomikas attīstība, 
vairāk darbavietas un lielāka sociālā kohēzija.  
Daudzveidība. RISEBA ir tilts starp Rietumu Eiropu un Austrumu Eiropu, kas studentiem nozīmē 
pirmo soli ceļā uz starptautisku karjeru. RISEBA nodrošina multikulturālu vidi, piedāvājot 
daudzveidīgas studiju programmas, studiju formas un apmācības dažādās valodās. Ētika un sociālā 
atbildība. RISEBA gatavo sociāli atbildīgus vadītājus un pieliek visas pūles, lai studējošie izprastu 
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uzņēmējdarbības lomu augstas ētiskās prakses veidošanā un uzturēšanā visā sabiedrībā un 
profesionālajā vidē, vienlaikus nodrošinot labu vides aizsardzību nākamajām paaudzēm. 
 Definētās misijas izpildei RISEBA ir izvirzījusi sekojošas stratēģiskās prioritātes:  

• Turpmāka skolas internacionalizācija. 
• Zinātnes attīstība. 
• Akadēmiskā personāla attīstība. 
• Jaunu studiju programmu izstrāde. 
• Nepārtraukta kvalitātes pilnveidošana.  
• Attiecību ar absolventiem pilnveidošana. 
• Mūžizglītības attīstība. 
• Augstskolas zīmola stiprināšana.  
• Sociālās atbildības sekmēšana.  

Saskaņā ar Augstskolas stratēģiju un noteiktajām stratēģiskajām prioritātēm, Augstskolai ir 
nodefinēti konkrēti, izmērāmi stratēģiskie mērķi, t.sk. atbildīgie darbinieki, mērķu izpildes 
mērījumu metodika un kritēriji, kā arī izpildes termiņi.  

 
1.1.2. Mārketings, SA un komunikācija augstskolā  

 RISEBA ir augstākās izglītības iestāde, kura aktīvi strādā gan pie iekšējās, gan ārējās  
komunikācijas politikas attīstības. Komunikācijas aktivitāšu galvenie mērķi:   

• Nostiprināt savas pozīcijas Latvijas izglītības tirgū, paplašinot tirgus daļu. 
• Veicināt augstskolas atpazīstamību Latvijā un ārzemēs.  
• Veidot augstskolas tēlu kā nozares ekspertam ar starptautisku pieredzi.  
• Strādāt, lai paaugstinātu augstskolas reputāciju.  

 Veidojot komunikācijas politiku, tiek definētas galvenās mērķauditorijas un ar tām   
veidotas komunikāciju aktivitātes, lai piesaistītu jaunus studentus un paaugstinātu lojalitāti 
esošajiem studentiem. Komunikācijas aktivitātes tiek izstrādātas, paredzot nepieciešamos resursus 
to realizācijai, nodrošinot efektīvu esošo resursu izmantošanu. Komunikācijas plāna izstrāde un 
realizācija notiek ciešā sadarbībā ar RISEBA programmu direktoriem, jo augstskolai arvien 
paplašinoties studiju programmu dažādības ziņā, arī mērķauditorijas nepārtraukti mainās, 
segmentējas, kā arī attīstoties informāciju tehnoloģijām, mainās komunikācijas kanāli un formas.  

Jāatzīmē, ka augstskolas reputāciju Latvijas augstākās izglītības tirgū galvenokārt veido un 
nodrošina tieši RISEBA studējošie un absolventi, jo vairāk kā 60% pirmkursnieku kā pamatojumu 
savai izvēlei studēt RISEBA gadu no gada atzīmē informācijas iegūšanu no draugiem, radiem, 
paziņām, – cilvēkiem, kuri pie mums studējuši vai vēl joprojām studē. Tas  liecina, ka tirgus daļas 
saglabāšanai nepieciešams būtisks uzsvars uz studiju kvalitāti un precīzu iekšējo komunikāciju, 
savukārt – lai tirgus daļu palielinātu apstākļos, kad studentu skaits Latvijā kopumā samazinās, 
nepieciešams veikt papildus mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitātes.    

Papildus augstskolas komunikācijas aktivitātēm būtisku lomu ieņem arī Studējošo pašpārvalde, 
kura ik gadu organizē studentu pasākumus, piemēram, „Studentu Paradīze”, „Mīlestības svētki”, 
„Global Innovatin Tournament”, „Mis un Misters”, kuru veidošanā notiek koordinācija ar citu 
Latvijas un ārvalstu studentu organizācijām.  
 Attīstoties augstskolas studiju programmām, cīnoties par tirgus daļas palielināšanu un 
gatavojoties RISEBA 20 gadu jubilejai 2012. gada rudenī, tiek strādāts pie augstskolas zīmola 
atpazīstamības, lai veicinātu tā prestižu un konkurētspēju. Šobrīd būtiska loma tiek  atvēlēta 
komunikācijai interneta vidē, tai skaitā strādājot pie RISEBA mājas lapas uzlabošanas un 
izmantojot komunikācijā sociālos tīklus, kas īpaši populāri potenciālo studentu vidū. Lai piesaistītu 
augstskolai studentus no ārvalstīm, mērķtiecīgi tiek strādāts pie potenciālo studentu uzrunāšanas 
ārpus Latvijas – mērķa tirgi un komunikāciju kanāli tiek precizēti ar pētījumiem. Atbilstoši 
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starptautiskajai studiju videi visa veida informācija par aktuālāko augstskolā tiek nodrošināta  
latviešu, krievu un angļu valodās. Lai piesaistītu tos jauniešus, kuri svārstās par lēmumu studēt 
ārpus Latvijas, tiek organizēta komunikācija, lai pārliecinātu par studiju iespējām Latvijā. Notiek 
aktīvs darbs ar vidusskolām visos Latvijas reģionos. 
 Sakarā ar RISEBA jaunā studiju korpusa – Arhitektūras un mediju centra H2O 6 atkāšanu 
2011. gada pavasarī, augstskola piedalās dažāda mēroga Rīgas un Latvijas pasākumos, lai veiksmīgi 
integrētu  šo vietu kopējā Rīgas kultūrvidē. Kā veiksmīgākos var minēt dalību mūsdienu kultūras 
forumā „Baltā nakts” un „Rīga 2014” projektā, eksponējot sevi kā Rīgas radošo kvartālu sastāvdaļu. 
 

1.1.3. Augstskolas pārvaldīšanas sistēma  

 RISEBA kā augstākās izglītības institūcija tiek pārvaldīta saskaņā ar Augstākās izglītības 
likumu, kurš nosaka, kādām pārvaldības institūcijām jābūt augstskolā, kā arī nosaka šo akadēmisko 
institūciju autonomiju.   
 Satversmes sapulce ir Augstskolas augstākā koleģiālā  pārstāvības un vadības institūcija un 
lēmējinstitūcija akadēmiskajos un zinātniskajos jautājumos. Satversmes sapulci ievēl uz trijiem 
gadiem aizklāti balsojot no akadēmiskā personāla, pilna laika studējošajiem un vispārējā personāla 
pārstāvjiem.  
 Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas 
apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Augstskolas darbības sfēras. Senāta sastāvā ir 15 
senatori, no kuriem vienpadsmit ir akadēmiska personāla pārstāvji, trīs studējošo pārstāvji un viens 
administrācijas pārstāvis. Studējošo pašpārvaldes no sava vidus ievēl studējošos, kuri pārstāv 
studentu intereses Augstskolas senātā.    
 RISEBA rektoru aizklātās vēlēšanās uz pieciem gadiem ievēl Satversme. Rektoru var ievēlēt 
uz attiecīgo termiņu ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Rektors var būt persona, kurai ir vismaz 
doktora grāds.  Nedēļas laikā pēc ievēlēšanas, augstskolai ir jāinformē LR Izglītības un zinātnes 
ministrija par vēlēšanu rezultātiem, jo ievēlētais rektors ir jāapstiprina LR Ministru kabinetā.   
 Lai arī rektors ir atbildīgs par augstskolas darbību kopumā, pastāv vēl vairākas koleģiālas 
institūcijas, kas nodrošina plašāku personu loka iesaistīšanos skolas pārvaldīšanas procesos. 
Nākamajā attēlā atspoguļotas RISEBA pārvaldības institūcijas, kas nodrošina lēmumu pieņemšanu 
augstskolā.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RISEBA pārvaldības un lēmumu pieņemšanas institūcijas  

 

Senāts

Satversme

Rektors

Vadības sapulce

Metodiskā padome Zinātniskā padome 

Katedru sēdes Programmu padomes 

Padomnieku  
konvents 
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 RISEBA vadības sistēma balstās uz mērķu sasniegšanu attiecīgajā studiju gadā, tā ir vērsta 
uz konkrētiem rezultātiem; tā ir veidota tā, lai veiksmīgi darbotos nepārtraukti mainīgajā vidē, tajā 
pat laikā attīstoties un pilnveidojoties. Viens no galvenajiem kritērijiem – rīkoties saskaņā ar misiju.   
 

1.1.4. Saikne ar profesionālo vidi  

Lai spētu nodrošināt RISEBA misiju un sagatavot augsti kvalificētus savas nozares 
profesionāļus, spējīgus darboties kā nacionālā, tā starptautiskā vidē, nepieciešams nodrošināt saikni 
ar biznesa un profesionālo vidi. Cieša saikne ar darba devējiem un biznesa vidi – tas ir viens no 
būtiskākajiem priekšnoteikumiem izglītības kvalitātei un RISEBA absolventu pieprasījumam darba 
tirgū.   

RISEBA nodrošina ieinteresēto pušu, tai skaitā, darba devēju dalību tādās koleģiālajās 
institūcijās kā Padomnieku konventā un studiju programmu Padomēs, tādā veidā nodrošinot 
iesaistīšanos augstskolas un studiju programmu attīstībā.  

Padomnieku konventa mērķis ir veicināt augstskolas darbības stratēģisko attīstību.  
Katrai RISEBA studiju programmai ir sava Padome, kuras sastāvā ir pārstāvji no visām 

ieinteresētajām pusēm – darba devēji, studējošie, absolventi, mācībspēki utt., kuri ir ieinteresēti un 
ar savu piedalīšanos sekmē attiecīgo studiju programmu attīstību. Programmu padomes pilnā 
sastāvā tiekas vismaz reizi semestrī. Studiju programmu Padomju sastāvos ir pārstāvētas tādas 
organizācijas kā VB SIA „Latvijas Televīzija”, SIA „Eiro Personāls”,  Latvijas Personāla vadīšanas 
asociācija, Latvijas Reklāmas asociācija, AS „Latvenergo”, Latvijas Organizāciju Psihologu 
biedrība,  SIA „Darba vide”,  A.W.Olsen & Partners Scholz & Friends Riga Partner, SIA 
„Komunikoloģisko pētījumu centrs”, Latvijas darba aizsardzības speciālistu asociācijas, SIA 
„Arkolat”, Getz Bros.&Co Latvia”, AS „AMO PLANT” , SIA „Pilsētmāju institūts Urban Art”, 
Latvijas nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija,   AS „UPB”, pašvaldības aģentūra „Rīgas 
pilsētas arhitekta birojs”, Latvijas arhitektu savienības Padome, PR Architekten, SIA „DAIS”, 
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību 
profesionāļiem, žurnāls „Biznesa psiholoģija” u.c. 

Kopumā var uzskaitīt sekojošus mehānismus, kas tiek realizēti, lai nodrošinātu saikni ar 
profesionālo vidi:  

- ar RISEBA absolventu starpniecību; 
- Padomnieku konventa darbība; 
- Studiju Programmu Padomju darbība; 
- Karjeras izaugsmes centra darbība; 
- dalība Latvijas un ārvalstu profesionālajās asociācijās un organizācijās: 

• Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK;  
• Latvijas personāla vadīšanas asociācija (LPVA);  
• Lielbritānijas tirdzniecības un un rūpniecības kamera Latvijā (BCCL);  
• Latvijas Studentu Apvienība (LSA) 
• Privāto augstskolu asociācija (PAA) 
• Rektoru Padomes Atbalsta Biedrība (RP) 
• The Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB International), 

ASV 
• Baltic Management Development Association (BMDA), Lietuva  
• Central and Eastern Europe Management Development Association (CEEMAN), 

Slovēnija 
• Consortium of International Double Degrees (CIDD ), Francija 
• Education Development International (EDI), Lielbritānija 
• European Foundation for Management Development (EFMD), Beļģija 
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• European Association for International Education, Nīderlande 
- speciālistu-praktiķu iesaistīšana studiju procesā – nodarbību, studiju darbu, noslēguma darbu 

vadīšanā, izstrādē u.tml.; 
- studējošo iesaistīšana un atbalstīšana praktisko (pētniecisko) projektu realizācijā; 
- prakšu vietu nodrošināšana studējošajiem;  
- u.c.  

 2012.gadā RISEBA paplašināja savu darbību profesionālajos tīklos un iestājās Latvijas 
Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedru sastāvā.  

2011. gadā RISEBA noslēdza 10 jaunus sadarbības līgumus ar uzņēmumiem - darba 
devējiem par prakses nodrošināšanu studentiem, speciālistu – praktiķu piesaisti studiju procesa 
nodrošināšanai un uzņēmumu pārstāvju dalību studiju programmu pilnveidošanā. Studiju 
reglamentējošie noteikumi paredz individuālo prakšu līgumu noslēgšanu prakses laikā starp 
RISEBA, Studentu – Praktikantu un Uzņēmumu – Prakses devēju pēc uzņēmuma iniciatīvas.  
 Attīstot studējošo akadēmisko potenciālu, RISEBA sekmē viņu iesaistīšanos uzņēmumu 
rīkotajos pētniecības projektos. 2011./2012. studiju gadā RISEBA bakalaura studiju programmas  
„Eiropas biznesa studijas” 2 studenti un bakalaura studiju programmas  „E-bizness” 1 studente 
kļuva par Stipendiju konkursa OPEN MIND 2011 laureātiem  un saņēma stipendiju 500 LVL 
apmērā (par laureātiem kļuva konkursā 5 pārstāvēto augstskolu 8 studenti) 

RISEBA studentu starptautiskā līmeņa konkurētspēju sekmē RISEBA sadarbības partneru 
starptautisku diplomu iegūšana. Jau otro gadu pēc kārtas RISEBA studenti tiek apbalvoti ar LCCI 
(London Chamber of Commerce and Industry) augstāko apbalvojumu: 2011. gada aprīlī 
Eksaminācijas centrs "EDI" ir apbalvojis bakalaura programmas "Eiropas biznesa studijas" 3. kursa 
divas studentes ar zelta medaļu un ar sudraba medaļu par sasniegumiem un attiecīgi vislabāko un 
otru labāko rezultātu pasaulē kvalifikācijas eksāmenā "Biznesa administrācija" 2010. gadā, un 
kuras svinīgi pasniedza Lielbritānijas Tirdzniecības kameras Latvijā Valdes loceklis Cameron 
Greaves. RISEBA bakalaura programmas "Eiropas biznesa studijas" 2., 3. un 4. kursu trīsdesmit 
viens students, kas ar labām un teicamām sekmēm nokārtojis eksāmenus franču valodā, 2011. gada 
novembrī saņēma pasaulē atzītos „Chambre de commerce et d`industrie de Paris„ diplomus, kurus 
pasniedza Francijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šantāla Puarē, kā arī Francijas 
Kultūras centra pārstāvji. 

2011./2012. studiju gadā RISEBA Daugavpils filiāles studenti aktīvi piedalījās dažādās 
diskusijās un forumos - „Daugavpils Starptautiskā investīciju forums” (rīkoja Daugavpils pilsētas 
dome), „Daugavpils jauniešu darbiekārtošanas un migrācijas problēmas” (rīkoja Daugavpils pilsētas 
dome  sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru), arī tikās ar Krievijas jaunajiem 
līderiem (tikšanos organizēja LATO sadarbībā ar Krievijas nevalstisko organizāciju „Starptautiskie 
dialogi” un Sorosa fondu – Latvija atbalstu). 

2011./2012. studiju gadā savu darbību aktīvi ir uzsācis RISEBA Karjeras izaugsmes centrs, 
organizējot dažāda veida profesionālās pilnveides izglītības programmas, kursus, meistarklases un 
seminārus, tādējādi veicinot saiknes ar profesionālo vidi iedibināšanos un nostiprināšanos. Šajā 
laika periodā tika novadīti 11 semināri/ meistarklases, kurus apmeklēja ap 115 dalībniekiem; dalībai 
Vadītāju  vasaras nometnē Kembridžā 2011 2011. gada jūnijā tika piesaistīti divpadsmit ambiciozi 
un enerģiski uzņēmēji un vadītāji,  kuri pasaulē atzītu treneru vadībā un izaicinošu aktivitāšu 
ietvaros paplašināja savu redzesloku, ļaujas jaunām idejām un palielināja savas uzņēmējdarbības 
iespējas; 2011. gada augustā Lielākajā Baltijas mēroga pasākumā Baltic Leaders' Camp 2011 
piedalījās sešdesmit Baltijas augstākā un vidējā līmeņa vadītāji, kuri dalījās pieredzē un praksē par 
šobrīd tik aktuālo tēmu „Creative Leadership”. RISEBA Karjeras izaugsmes centrs, saskaņā ar 
noslēgto līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru, 2011.gada septembrī ir uzsācis neformālās 
izglītības programmu apguves īstenošanu bezdarbniekiem un darba meklētājiem. 



© RISEBA, 2012                               akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra” 

 

9 
 

1.1.5. Zinātniski pētnieciskā darbība   

Viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm ir zinātnes attīstība. Zinātniski pētnieciskās 
darbības galvenais uzdevums ir radīt, nodot, izplatīt un saņemt zināšanas gan no akadēmiskā 
personāla, gan studējošo puses.  

2009. gada janvārī tika izstrādāta RISEBA zinātniskās darbības stratēģija turpmākajiem 5 
gadiem. Viens no zinātniskās darbības pamatmērķiem ir nodrošināt veiksmīgu pētniecības un 
zināšanu veidošanu, nodošanu, izplatīšanu un pielietošanu.  

Zinātniskās darbības stratēģiskie mērķi: 
• attīstīt un atbalstīt zinātnisko vidi RISEBA; 
• ievēlēto profesoru skaita palielināšana;  
• pilnveidot un attīstīt starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa vadība”, 

tādējādi arī sekmējot un stiprinot sadarbību ar partneraugstskolām (VeA un BA); 
• iesaistīt esošos doktorantus pētnieciskajā darbībā un pedagoģiskajā darbā;  
• attīstīt un pilnveidot intelektuālo ieguldījumu portfeli;  
• iesaistīt studējošos zinātniskajā darbībā – veidot tā saucamās zinātniskās „piramīdas” 

dažādās nozarēs, kurās iekļauti visu līmeņu studējošie un akadēmiskais personāls”. 
Zinātniskās darbības misija: 
 RISEBA pētnieciskā darbība sekmē un veicina zināšanu padziļināšanu vadībzinību nozarē, kā 
arī zināšanu izplatīšanu un to inovatīvu pielietošanu studentu, pasniedzēju, uzņēmēju, politisko 
organizāciju un sabiedrības labā kopumā.  
Zinātniskās darbības vīzija: 

Veicināt RISEBA atpazīstamību Eiropas un Starptautiskajā pētniecības tirgū ar studējošo un 
pasniedzēju savstarpējas sadarbības un zinātnisko pētījumu palīdzību.  
RISEBA zinātniskā darba pamatvirzieni: 

• Biznesa vides pētījumi, t.sk., biznesa makrovides novērtēšana un analīze 
• Konkurences pētījumi Latvijā 
• Administratīvais slogs 
• Biznesa situāciju analīze Latvijā 

2009.gada 2.jūnijā RISEBA tika reģistrēta IZM Zinātnisko institūciju reģistrā, kā arī tika 
nodibināta triju augstskolu (RISEBA, VeA, BA) Vadībzinātnes profesoru padome. 
 2006./2007.studiju gadā tika uzņemti pirmie doktoranti starpaugstskolu doktora studiju 
programmā „Biznesa vadība”, kas veidota kopā ar Banku augstskolu un Ventspils augstskolu.  

Uzņemto doktorantu skaita dinamika: 
2006.gads – 8  
2007.gads – 4  
2008.gads – 10  
2009.gads – 5  
2010.gads - 6 
2011.gads - 8 

 Saskaņā ar MK 2010.gada 20.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.37) un MK noteikumiem 
Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu 
augstskolām " Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai ir 
piešķirtas promocijas tiesības vadībzinātnē. 
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1.2. Akadēmiskais personāls  

1.2.1. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika 
nākamajiem sešiem gadiem  

 
RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas politika: 
• nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski sagatavoti 

pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes un pārzina personāla vadības, 
organizāciju uzvedības, uzņēmējdarbības un tiesību praksi; 

• nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas īstenošanu 
strādātu RISEBA pamatdarbā; 

• saskaņā ar vienu no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm, kas nosaka, ka tuvāko piecu gadu 
laikā akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaits jāpaaugstina līdz 70%, RISEBA sekmēt 
akadēmiskā personāla attīstību, daļēji apmaksājot studijas doktorantūrā;  

• svarīgākie kritēriji akadēmiskā personāla atlasei ir doktora grāds, zinātniskā darbība un 
pedagoģiskā darba pieredze;  

• saskaņā ar akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu un interešu virzieniem, sekmēt dalību 
konferencēs, semināros un projektos, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas programmās; 

• piesaistīt starptautiskās ievirzes kursu nodrošināšanai pasniedzējus no tādām ārvalstu 
augstskolām, kā piemēram:  

o Solfordas Universitāte (Lielbritānija), 
o IMISP-International Management Institute St.Petersburg (Sankt-Pēterburga), 
o EBS-Estionian Business School (Igaunija), 
o MIRBIS-Moscow International Higher School (Maskava), 
o Comenius Universitāte (Slovākija), 
o Haaga Instituutin Ammattikorkeakoulu (Somija). 

• Nozares kursu studijām piesaistīt profesionālās vides pārstāvjus no tādām organizācijām, kā 
piemēram: 

o Latvijas Personāla vadības asociācija, Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju 
asociācija, Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija, Latvijas Darba Devēju 
konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas reklāmas 
asociācija u.c. 

o Latvijas Brīvo Arodbiedrību savienība, 
o Lattelecom, 
o Komercbankām, piemēram, SEB banka, Citadele Banka, , Swedbanka, 
o Auditoru kompānijām, piemēram, Price Waterhouse Coopers, Deloite Latvija 
o  „Balta eko”,Decus Ltd.,SIA „DAIS”SIA „K&T Legal and Tax”u.c. 

 Augstskolā ievēlēšana akadēmiskajos amatos notiek atbilstoši Nolikumam par vēlēšanām 
akadēmiskajos amatos un saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Latvijas Republikas 
Augstskolu likumu, un citiem Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos nosaka, kādiem kritērijiem jāatbilst 
pretendentiem, lai tos varētu ievēlēt augstskolas akadēmiskajos amatos. Augstskolas mērķis arī 
turpmākajos gados ir pilnveidot akadēmiskā personāla atlasi. Radīt pārskatāmu un kvalitatīvu 
akadēmiskā personāla atlases sistēmu, kurā tiek izvēlēti vispiemērotākie amata pretendenti. Tāpēc 
Nolikums un atlases kritēriji  tiek pastāvīgi pilnveidoti. Piemēram, lai uzlabotu akadēmiskā 
personāla atlases procesa kvalitāti, ieviesta Komisija pretendentu atbilstības akadēmiskajiem 
amatiem izvērtēšanai. Tā papildus katedrām izvērtē pretendentus uz ievēlēšanu akadēmiskajos un 
administratīvajos (piemēram, katedru vadītāji) amatos un sniedz savu atzinumu Senātam. Nolikumā 
izdarīti papildinājumi, lai ņemtu vērā specifiskās prasības akadēmiskā personāla atlasei radošajās 
nozarēs 



© RISEBA, 2012                               akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra” 

 

11 
 

Akadēmiskā personāla kvalifikācija pastāvīgi tiek pilnveidota gan paaugstinot atlases 
kritērijus akadēmiskā personāla ievēlēšanai, gan virzot akadēmisko un administratīvo personālu 
mācībām doktorantūrā. Turpmākajos sešos gados akadēmisko personālu ar doktora grādu varētu 
papildināt šādi RISEBA darbinieki, kas uzsākuši vai turpina studijas doktorantūrā. 
 

RISEBA darbinieki – doktoranti un zinātnisko pētījumu virzieni  
N.p.
k. Vārds, uzvārds Zinātniskā darba tēma 

1. Aloizs Lešinskis Transporta līdzekļu operatoru darbības objektīvas novērtēšanas metožu izstrāde, 
izmantojot instrumentālās kontroles līdzekļu informāciju 

2. Egmonts Treiguts Laika rindu analīze lietojot mākslīgus neironu tīklus 

3. Inga Doveika Sagaidāmo rezultātu un to mērījumu loma augstākās izglītības iestādes 
konkurētspējas paaugstināšanā  

4. Iveta Ludviga Kultūras identitāte kā konkurētspējīgas priekšrocības veidošanas avots 
5. Leonids Krēmers Intelektuālas transporta sistēmas modeļu izstrāde un pētīšana 

6. Nadežda Rika Latvijas augstākās izglītības konkurētspējas paaugstināšanas iespējas izglītības 
globalizācijas apstākļos 

7. Solveiga Blumberga Sekmīgas uzņēmējdarbības prognozēšana saistībā ar uzņēmēja 
sociālpsiholoģiskajiem resursiem 

8. Glorija Sarkane Augstākās izglītības pakalpojumu mārketings 
9. Jānis Holšteins  Audiovizuālo mediju vadīšana Latvijā 

10. Agita Kalviņa Organizācijas pārmaiņu procesu īstenošana, lai sasniegtu uz rezultātu vērstas un 
efektīvas izpildes vadību, kas palīdz sasniegt organizācijas stratēģiskos mērķus 

11. Loreta Losāne  Globālās inovāciju kultūras veidošanās multinacionālos uzņēmumos. 

12. Anželika Smagina 
Identification of Key Factors Contributing to the Success of Early 
Internationalisation of Latvian Entrepreneurial Ventures and a Resulting 
Framework for Recommendations. 

13. Jūlija Bulatova Interrelationships between organisational innovativeness, ethical leadership, and 
organisational trust: a cross – cultural study. 

  
1.2.2. Akadēmiskā personāla sastāvs  

 Saskaņā ar „Augstskolu likuma” 27.pantu, RISEBA akadēmisko personālu veido: profesori, 
asociētie profesori, docenti, vadošie pētnieki, lektori, pētnieki, asistenti. Akadēmiskie amati 
RISEBA tiek ieņemti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, vēlēšanu kārtībā, ko nosaka 
augstskolas „Nolikums par vēlēšanām akadēmiskajos amatos RISEBA”. Nolikumā iekļauti 
docētāju kvalifikācijas un atbilstības kritēriji atbilstoši „Augstskolu likuma” 32.,36., 38., 39. un 40. 
pantiem.  

RISEBA akadēmiskais personāls sastāv no 50 personām, kuras RISEBA ir pamatdarbā. 
Starp šīm personām: 

• 30/30 – doktora zinātniskais grāds; 
• 16/18 – profesori, asociētie profesori; 
• 25/14 – maģistra grāds; 
• 25/20 – docenti; 
• 21/12 – lektori. 

 Salīdzinot ar pagājušo (2010) gadu, ir pieaudzis akadēmiskā personāla skaits ar doktora 
grādiem.  
 Kā jau iepriekš minēts 1.1.5. sadaļā „Zinātniskā darbība”, RISEBA viens no stratēģiskajiem 
mērķiem ir palielināt akadēmiskā personāla ar doktora grādu skaitu, kā arī stiprināt tieši 
akadēmisko kvalifikāciju.  

Tāpat arī studiju programmu realizācijā piedalās augsti kvalificēti speciālisti, kas pārstāv 
profesionālo vidi gan Latvijā, gan ārvalstīs (no Lielbritānijas, Somijas, Francijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Krievijas u.c. valstīm).  
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Viens no galvenajiem RISEBA konkurētspējas faktoriem arī turpmākajos gados būs augsti 
kvalificēts, profesionāls un uz attīstību vērsts personāls. Virzoties uz augstskolas misijas, vīzijas un 
mērķu sasniegšanu, mērķtiecīgi tiks veicināta akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana, 
noteiktas, attīstītas un uzturētas darbinieku zināšanas un kompetences.   
Docētāji turpinās sistemātiski pilnveidot kvalifikāciju kā individuāli - apmeklējot dažādus 
seminārus, kursus un konferences gan Latvijā, gan citās valstīs, tā arī aktīvi iesaistoties RISEBA 
atbalstītās Eiropas mēroga docētāju mobilitātes aktivitātēs. Augstskola atbalstīs akadēmiskā 
personāla komandējumus, kas saistīti ar Erasmus projekta un citām aktivitātēm. 
 

RISEBA akadēmiskā personāla saraksts 
Nr. 
p.k. Uzvārds, vārds Akadēmiskais amats, katedra Zinātniskais/akad. 

grāds 
1.  Afoņina Ludmila docente Valodu katedrā  
2.  Bahmane Ludmila docente Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.oec. 
3.  Bartele Tatjana Asoc. profesore Sociālo komunikācijas katedrā Dr.hist. 
4.  Bērziņa Ieva lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.oec., Mg.paed. 
5.  Blumberga Solveiga docente Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.psych. 
6.  Burakovs Georgijs asociētais profesors Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.sc.ing. 
7.  Burke John Joseph asociētais profesors Tiesību katedrā Dr.jur. 
8.  Čirjevskis Andrejs profesors Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 
9.  Dobson Robert John Asoc. profesors,  Ph.D 
10.  Eglītis Artis lektors Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 
11.  Fedotovs Aleksandrs asociētais profesors Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
12.  Gusevs Aleksandrs docents Sociālo komunikācijas katedrā Dr.paed. 
13.  Gūtmanis Normunds asociētais profesors Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.sc.ing. 
14.  Helde Aivars lektors Sociālo komunikācijas katedrā Augstākā izglītība 
15.  Ivanova Tatjana docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
16.  Jasjko Danute asociētā profesore Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
17.  Kreituss Ilmārs Docents Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.chem. 
18.  Konovalova Natālija docente Ekonomikas un finansu katedrā Dr.oec. 
19.  Kozlinskis Vulfs profesors Uzņēmējdarbības katedrā  Dr.habil.oec. 
20.  Krēmers Leonids docents Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.sc.comp. 
21.  Kurovs Boriss asociētais profesors Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.oec. 
22.  Kuzmina-Merlino Irina profesore Ekonomikas un finansu katedrā  Dr.oec. 
23.  Lejnieks Jānis Asoc. profesors Sociālās komunikācijas katedra Dr.arch 
24.  Lešinskis Aloizs docents Informātikas un matemātikas katedrā Mg.sc.ing. 
25.  Lindemanis Artūrs docents, Uzņēmējdarbības katedrā Dr.sc. ing. 
26.  Limanskis Andrejs asociētais profesors Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.oec. 
27.  Lozbiņeva Jeļena lektore Valodu katedrā Augstākā izglītība 
28.  Maļeško Jeļena docente Valodu katedrā Augstākā izglītība 
29.  Matule Guna docente Sociālo komunikācijas katedrā Dr.sc.soc. 
30.  Naidenko Poļina lektore Mārketinga un menedžmenta katedrā Mg.oec. 
31.  Nipers Aleksejs Docents Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.oec. 
32.  Nikolajevs Andrejs Asoc. profesors Daugavpils filiāles  Dr.oec 
33.  Pabriks Artis Profesors Sociālās komunikācijas katedrā Dr.sc.pol. 
34.  Pančenko Ērika docente Ekonomikas un finanšu katedrā Dr.sc.ing. 
35.  Petrovs Anatolijs docents Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.oec. 
36.  Pēce Rasa docente Ekonomikas un finanšu katedrā Mg. oec. 
37.  Pētersons Leonīds asociētais profesors Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.sc.ing. 
38.  Rēdlihs Jānis Lektors Sociālās komunikācijas katedrā Augstākā izglītība 
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39.  Rubene Aija lektore Valodu katedrā  Augstākā izglītība 
40.  Saveļjeva Aļona lektore Valodu katedrā Mg.philol. 
41.  Seļivanova Nataļja lektore Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 
42.  Semjonova Lidija lektore Sociālo komunikācijas katedrā Mg.sc.soc. 
43.  Senņikova Irina asociētā profesore Mārketinga un menedžmenta katedrā Dr.oec. 
44.  Sidorčuka Irina lektore Valodu katedrā Mg.paed. 
45.  Streļčonoka Anžella docente Valodu katedrā  Mg. philol. 
46.  Treiguts Egmonts lektors Informātikas un matemātikas katedrā  Mg.phys. 
47.  Uzulniece Anita Docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.phil. 
48.  Vanags Jānis docents Ekonomikas un finanšu katedrā Mg.oec. 
49.  Veinberga Sandra Asoc. profesore Sociālās komunikācijas katedrā Dr.phil. 
50.  Vīra Raina asociētā profesore Mārketinga un menedžmenta katedrā  Dr.paed. 
51.  Zakriževska Maija Docente Sociālās komunikācijas katedrā Dr.psych. 

1.3. Starptautiskā darbība   

 Augstskolas internacionalizācija ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm un 
galvenokārt tā tiek nodrošināta ar tādu aktivitāšu palīdzību kā dalību starptautiskās organizācijās, 
piedalīšanos starptautiskos projektos un slēdzot dažāda veida sadarbības līgumus ar ārvalstu 
organizācijām. RISEBA apzinās, ka ļoti svarīga loma internacionalizācijai ir attiecībā uz studiju 
programmu attīstību, tāpat kā uz akadēmiskā personāla un studējošo mobilitāti. Tāpēc augstskola 
arvien meklē veidus kā sadarboties un vienojas par sadarbību ar tādām ārvalstu augstākās izglītības 
iestādēm, kuras ir ieinteresētas studējošo un akadēmiskā personāla apmaiņā, tāpat kā kopēju studiju 
programmu realizēšanā.  
 Dalība starptautiskajās organizācijās: Eiropas Fonds menedžmenta attīstībai (EFMD), 
Britu Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latvijā locekle, Tirdzniecības un rūpniecības kameras 
Londonas eksāmenu centrs Latvijā, Baltijas Menedžmenta attīstības asociācija (BMDA), 
Starptautiskais dubultgrāda konsorcijs (CIDD, Starptautiskā biznesa augstskolu attīstības asociācija 
(AACSB), Eiropas starptautiskā izglītības asociācija (EIEA), Parīzes Tirdzniecības un Rūpniecības 
kamera un Centrālās un Austrumeiropas Menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) locekle. 
 

1.3.1. Studentu starptautiskās iespējas 

RISEBA ir noslēgusi sadarbības līgumus ar vairāk kā 60 augstskolām 26 valstīs   
Studentiem ir iespēja izmantot dažādus sadarbību veidus: 

• Dubultgrāds – saskaņā ar šo līgumu, daļu mācību laika tiek pavadīta RISEBA, bet daļa – 
augstskolā ārzemēs (mācību ilgums ārzemēs ir atkarīgs no tā, kura universitāte un kura 
programma tiek izvēlēta). Veiksmīgi nokārtojot eksāmenus un aizstāvot diplomdarbu abās 
augstskolās, tiek saņemti gan ārzemju augstskolas diploms, gan RISEBA; 

• Apmaiņas programma – iespēja studēt vienu vai divus semestrus viesuniversitātē; 
• ERASMUS programma – apmaiņas programma sekmīgākajiem studentiem, kura dod 

iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saņemt stipendiju. 

Valsts 
Studentu  skaits 

Baltkrievija  4 
Horvātija  1 
Igaunija 2 

ASV 1 
Krievija  22 
Lietuva  2 
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Starptautisko  studentu  skaits – apmēram  1.55.% no  visiem  
pilnā  laikā studējošiem.   
2010./2011.  studiju  gadā    augstskolā    studēja  42  ārzemnieki, 
no kuriem  38 studē Rīgā   un  6   Daugavpilī; 86%  bakalaura  
līmenī,  14% - maģistrantūrā. 
 Starptautisko vidi  veido  arī  apmaiņas programmas  studenti.   

Gadā  laikā  programmā piedalījās 42 apmaiņas studenti   un   7 dubultgrādu  studenti  (5  no 
bakalauru programmām   un  2 maģistranti)  no  RISEBA. Pie  mums iebrauca 47   apmaiņas  
studenti  no Francijas, Spānijas, Čehijas, Vācijas, Itālijas,  Gruzija, Beļģijas, Polijas, Austrijas, 
Slovākijas  (Eiropas biznesa studiju  bakalaura programmā un  maģistrantūras programmā  
Starptautiskais bizness).      
 Viens no augstskolas starptautiskās darbības galvenajiem stratēģiskajiem mērķiem ir  ka  
līdz 2015.gadam  ārvalstu studenti  sastādīs  25% no studējošajiem atsevišķās programmās 
(„Eiropas biznesa studijas”, „Starptautiskais bizness”, „Audiovizuālā mediju māksla”, 
„Arhitektūra”).  

Kā viens no jaunu sadarbības partneru izvēles kritērijiem ir noteikt, vai potenciālais 
sadarbības partneris ir starptautiski akreditēta augstākās izglītības iestāde. 

Ar zemāk minētajām partneraugstskolām ir noslēgti sadarbības līgumi ne tikai par apmaiņas 
programmu realizēšanu, bet arī dubultgrādu iegūšanai.  

Groupe ESC Troyes FRANCIJA Normandy Business School 
ZVIEDRIJA Vaxjo University 

Arhnem  Business  School NĪDERLANDE INHOLLAND University in Rotterdam 
SOMIJA HAAGA-HELIA University of Applied Sciences 
VĀCIJA University of Applied Sciences in Mainz 

 Starptautiskās darbības, kā arī studējošo piesaistīšanas un internacionalizācijas ietvaros 
studiju procesā tiek piesaistīti starptautiski lektori un speciālisti. Šie starptautiskie speciālisti tiek 
aicināti uz RISEBA gan fiziski, gan arī virtuāli, t.i. „online” lekciju vai konsultāciju formā. 
Ārvalstu vieslektoru vidū ir pārstāvji no Baltijas, Austrumu, Eiropas un Ziemeļamerikas sadarbības 
universitātēm un augstskolām  2010./2011. studiju gada laikā  bakalaura un maģistra  programmās  
lekciju  kursu   novadīja 25 docētāji  no   Vācijas,  ASV, Francijas,  Lielbritānijas, Beļģijas, 
Kanādas, Krievijas, Norvēģijas, Dānijas, Bosnijas, Austrijas un   Somijas. 

1.4. Finansēšanas avoti un infrastruktūra   

1.4.1. Finansēšanas avoti  

RISEBA studiju procesa finansēšanas avotu struktūru veido studiju maksa 99.5% apjomā un 
valsts budžeta līdzekļi (dotācija) – 0.5 apjomā. 

1.4.1.1. Studiju maksa 
 Kopš RISEBA dibināšanas brīža studiju maksa ir galvenais studiju procesa nodrošināšanas 
finansējuma avots. Studiju maksa tiek segta no fizisko un/vai juridisko personu līdzekļiem, un proti:  

-         studējošā personīgie līdzekļi; 
-         studējošā vecāku un citu radinieku personīgie līdzekļi; 
-         studējošā darba devēja līdzekļi; 
-         studiju kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu; 
-         komerckredīts; 
-         sponsoru līdzekļi 

Norvēģija  1 
Turkmenistāna  1 

Ukraina  4 
Uzbekistāna  1 

Armēnija  2 
Azerbaidžana 1 
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Studiju maksas apmēru un samaksas kārtību katram studiju gadam nosaka un apstiprina 
RISEBA Senāts. RISEBA noteikusi sekojošas studiju maksas apmaksas iespējas studējošiem: 

-         par visu studiju programmu kopumā; 
-         par vienu studiju gadu;  
-         par vienu semestri; 
-         saskaņā ar līgumā paredzēto maksājumu grafiku – 9 maksājumi katra studiju gada laikā  

1.4.1.1. Valsts budžeta līdzekļi (dotācija) 
Tikai sākot ar 2008./2009.studiju gada 2.semestri RISEBA saņem nelielu Valsts budžeta 

dotāciju doktora studiju programmā „Biznesa vadība”, kas nodrošina 5 budžeta vietu izmaksu 
segšanu un stipendiju izmaksu 5 doktorantiem. 
 

1.4.2. Studiju vide, telpas, to aprīkojums  

  Meža ielas kopējā telpu platība sastāda 6547.02 m2, no tiem 3340 m2 paredzēti studiju un 
zinātniskajam darbam, 149 m2 audio vizuālo mediju studijām. Augstskolā ir 33 auditorijas, ar 
ietilpību no 24 – 121 vietām; 5 datoru klases, kā arī darbiniekiem un studējošajiem ir pieejams 
kopēšanas centrs. 
  Visas auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās demonstrēšanas iekārtām, visās auditorijās ir 
uzstādīti jaudīgi stacionāri video projektori. RISEBA studiju procesa nodrošināšanai tiek izmantoti 
209 datori, no kuriem 143 paredzēti studiju darbam.  
  Ar 2011.gada maiju daļēji un pilnībā, sākot ar nākošo studiju gadu studiju process tiks 
uzsākts jaunajā, Ūdens ielas 6 ēkā – Arhitektūras un mediju centrā. Šajā studējošajiem apmēram 
1500 m2 platībā būs pieejams -  fotostudija (aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku), skaņu 
ierakstu studija (aprīkota ar stacionāru  audio ierakstu un montāžas aparatūru), videostudija 
(aprīkota ar stacionāru apgaismošanas tehniku, ģērbtuvi, grimmētavu, rekvizītu un kostīmu 
noliktavu), divas Video montāžas studijas (katra aprīkota ar 16 darba vietām un 14 Apple datoriem 
ar  Final Cut programmatūru), divas Video montāžas darba telpas (katra aprīkota ar 8 darba vietām 
un 4 Apple datoriem ar Final Cut un Adobe Premier programmatūrām), pasākumu un izrāžu zāle, 
aktiermeistarības zāle, piecas tehniski labiekārtotas auditorijas, kā arī atvērtā tipa transformējamas 
auditorijas 437 m2 kopplatībā.  

 
1.4.3. Pieeja datoriem un datorklašu aprīkojums  

   Visi RISEBA datori ir pieslēgti pie lokālā tīkla un pie Interneta tīkla.  Augstskolas telpās ir 
pieejams bezvadu tīkls (WiFi), kurš nodrošina pieeju Internet tīklam.  Studentiem, mācībspēkiem 
un administrācijas darbiniekiem ir pieejama sekojoša datortehnika un programmatūra:  

 227 MS Windows darbavietas ar uzstādīto standarta programmatūras komplektu: 
• MS Office Entreprise 
• MS Internet Explorer 
• Adobe Reader 
• VLC Media Player 
• Quick Time Alternative 
• Real Player Alternative 
• 7zip 

 58 Apple MacOS X datori ar uzstādīto Apple iLife standarta programmatūras komplektu un 
Apple vai Adobe audio un video rediģēšanas programmatūru 

 Tāpat, datorklasēs un darbinieku darbavietās ir pieejama sekojoša programmatūra: 
• 321 WinLats – 180 darbavietas 
• ABBY FineReader – 7 darbavietas 
• Adobe Acrobat Pro – 4 darbavietas 
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• Adobe Photoshop – 22 darbavietas 
• Adobe Creative Suite Design Premium – 15 darbavietas 
• Adobe Illustrator – 14 darba vietas 
• Adobe In Design – 14 darba vietas 
• Adobe Lightroom – 15 darbavietas 
• Adobe Premiere Pro – 20 darbavietas 
• Ahead Nero – 17 darbavietas 
• ALP Pluss Alga – 1 darbavieta 
• ALP Pluss GrossBuh – 30 darbavietas 
• AVS Bilance – 5 darbavietas 
• Apple FinalCut Studio – 33 darbavietas 
• Apple Logic Studio – 16 darbavietas 
• Apple Aperture – 15 darbavietas 
• AutoCAD – 14 darbavietas 
• 3ds MAX – 14 darba vietas 
• AVID Sibelius – 13 darbavietas 
• Corel DRAW – 24 darbavietas 
• CyberLink PowerDVD – 4 darbavietas 
• Danware NetOp – 40 darbavietas 
• GAMS – 1 darbavieta  
• GraphiSoft ArhiCAD – 6 darbavietas 
• Hansaworld Enterprise – 20 darbavietas  
• GIMP – 20 darbavietas 
• Intopia B2B – 1 darbavieta 
• Latvikon Konsultants – 2 darbavietas 
• MAKS S Osn - 3 darbavietas 
• Microsoft Project – 36 darbavietas 
• Microsoft FrontPage – 20 darbavietas 
• Microsoft Visio Pro – 5 darbavietas 
• OpenOffice – 150 darbavietas 
• QSR NVIVO – 1 darbavieta 
• WinRAR – 110 darbavietas 
• Sphinx Survey – 1darbavieta 
• SPSS – 35 darbavietas 
• Tildes Birojis – 10 darbavietas 
• Vmware Player – 25 darbavietas 

E-komercijas studiju programmas studentiem un mācībspēkiem ir pieejama arī cita Microsoft 
programmatūra  (tajā skaitā operētājsistēmas, serveri, izstrādes rīki), kura tiek izplatīta zem MSDN 
Academic Alliance nosacījumiem. 
 Studentiem, mācībspēkiem un administrācijas darbiniekiem ir pieejami sekojoši lokālā tīkla 
resursi un aplikācijas: 

• Augstskolas mājas lapa 
• MOODLE e-studiju vide studentu un pasniedzēju komunicēšanai  un studiju materiālu 

publicēšanai 
• Microsoft Exchange e-pasta serveris  
• Hansaworld Enterprise serveris  
• Failu serveri  
• Tīkla daudzfunkcionālās drukāšanas iekārtas (kopētājs/printeris/skeneris) 
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• Virtuālie web un datubāzes serveri laboratorijas darbiem 
Tīkla un serveru infrastruktūra sastāv no 20 fiziskiem un virtuāliem serveriem, uz kuriem darbojās 
sekojoša programmatūra: 

• Apache un Microsoft Internet Information Server web serveri;  
• MySQL un Microsoft SQL datu bāzes serveri 
• Windows, Linux, FreeBSD un Vmware serveru operētājsistēmas 

 Darbavietu un datortīkla aizsardzību nodrošina Symantec Endpoint Protection un 
TrendMicro ScanMail antivīrusa programmatūra, ka arī Cisco PIX un Microsoft Forefront 
ugunsmūri.  

  
1.4.4. Arhitektūras maketēšanas un Audio vizuālās tehnikas nodrošinājums   

Nodarbībām un patstāvīgajam darbam studentiem un mācībspēkiem ir iespēja izmantot:  
 

• Termogriezēji  
•     Finiera griezējs  
•     Grebjamā ierīce  
•     Urbjfrēze  
•     Frēzgalds 
•      Slīpmašīna 
•      Urbji  
•     Akumulatoru urbji 
•     Līmes pistole 
•      Slīpmašīna   
•   
• 5 profesionālas videokameras ar papildus aprīkojumu 
• 22 digitālas videokameras  
• 14 digitālas fotokameras, no tiem 4 spoguļkameras  
• 6 foto un video apgaismojuma komplekti (prožektori, zibspuldzes) 
• 8 profesionālie mikrofonu komplekti 
• 3 LCD televizori   
• 1 profesionālais video kasešu rakstītājs 
• 1 DVD atskaņotājs 
• 1 video kasešu atskaņotājs 
• 53 iMAC datori audio un video montāžai 

 
1.4.5.  Bibliotēkas resursi  

 Kopējā bibliotēkas telpu platība ir 453m2, lasītavā ir 32 lasītāju vietas, datoru klasē - 18 
datoru vietas ar pastāvīgu Internet pieslēgumu.  
RISEBA bibliotēkā pieejamie elektroniskie resursi: 

o RISEBA Library – bibliotēkas grāmatu elektroniskais katalogs; Š.g maijā Riseba 
pievienojās valsts nozīmes bibliotēku elektroniskajam kopkatalogam. Kopkatalogu 
veido  Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas 
Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,  Latvijas Kultūrās 
akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un Kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Jūras 
akadēmijas bibliotēka, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija.  

o periodikas elektroniskajā katalogā  
o Emerald (www.emeraldinsight.com); 
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o EBSCOhost (http://search.ebscohost.com); 
o Leta arhīvā (www.leta.lv); 
o Harward Business School elektroniskie materiāli.  

Bibliotēkas fondi:  
 Bibliotēkā pieejama literatūra angļu (30%), latviešu (20%), krievu (40%) un franču (10%) 
valodā. 
 RISEBA bibliotēkas fondā ir mācību un rokasgrāmatas, enciklopēdijas, vārdnīcas, 
periodika, RISEBA  studiju programmu absolventu maģistra un diplomdarbi, RISEBA  pasniedzēju 
studiju kursu metodiskās izstrādnes (izdales materiāli, studiju metodiskie līdzekļi, metodiskie 
darbi), kā arī periodikas, audiokasešu un CD-ROM datu bāzes.  
 Grāmatas: 
 RISEBA  bibliotēkai, pasūtot literatūru, izveidojusies sadarbība ar vadošajām pasaules un 
vietējām izdevniecībām:  
• Lielbritānijā: Pearson Education Ltd, McGrawHill Publishing Company, ITPS, Marston Book 
Services Ltd, Thomson Publishing Service, ecch u.c.; 
• Latvijā: Zvaigzne ABC, Jumava. Biznesa Partneri, Vaidelote, Rasa ABC, LU, BA „Turība”, 
Kamene, Merkūrijs Lat  u.c.; 
• Krievijā: Питер, Юнити – Дана, Финансы и статистика, Инфра-М, Вильямс, Дело, 
Юристъ u.c.;  
• Francijā: Hachette Langue e’trangēre, Clē Internationale, Ehancerel Edition bilingue, Didier, 
Foucher. 

 
RISEBA  bibliotēkas fondu dinamika par pēdējiem pieciem gadiem 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Kvalitātes nodrošināšanas mehānismi  

1.5.1. Ārējā kvalitātes nodrošināšana  

Saskaņā ar 1995.gada Augstskolu likumu, augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
sistēma Latvijā tika izveidota divās pakāpēs: licencēšana un akreditācija. Akreditācijas noteikumu 
2006. gada redakcija paredz, ka pēc akreditācijas uz sešiem gadiem, programma turpina katru gadu 
iesniegt pašnovērtējuma ziņojumu.  

Attēlā zemāk atspoguļots, kā nacionālā augstākās izglītības koncepcija, kuru ievēro 
RISEBA, atbilst Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas galvenajām nostādnēm.  

Studiju gads 2006./2007 2007./2008 2008./2009 2009./2010 2010./2011 

Nosaukumu skaits 4181 4377 4677 5647 5909 
Eksemplāru skaits 18328 19104 20725 22046 22761 
Izlietots grāmatu 
iegādei (Ls) 110721 122656 144217 163102 172842 
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Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas telpa 
 Vadoties no augstāk minētājām RISEBA nostādnēm un ņemot vērā, ka licencēšana un 
akreditācija ir iedibinājusi augstskolā izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, tad uz doto brīdi 
augstskolai ir aktuāli, lai šī sistēma tiktu saistīta un orientēta ne vien uz sagatavošanos ārējam 
novērtējumam, bet paredzētu arī visu augstskolas iekšējo procesu pilnveidošanu, aktīvi iesaistot 
visas augstskolas struktūrvienības izglītības procesā, kas paredz virzību - no reflektanta līdz 
speciālistam.  
 RISEBA  kvalitātes novērtējumu arī apliecina augstskolai piešķirtā Centrāleiropas un 
Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskā kvalitātes akreditācija 
(International Quality Accreditation). 

 
1.5.2. Iekšējie kvalitātes nodrošināšanas mehānismi  

 Kvalitātes nodrošināšana un pilnveidošana ir viena no RISEBA stratēģiskajām prioritātēm. 
RISEBA kvalitātes nodrošināšanas sistēma veidota balstoties uz ENQA (European Network for 
Quality Assurance in Higher Education) standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai 
Eiropas augstākās izglītības telpā, EFQM izcilības modeli, kā arī uz EFMD studiju programmu 
akreditācijas sistēmas (EPAS) kritērijiem. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma aptver ar RISEBA 
pamatdarbību - studiju procesa īstenošanu, saistītos procesus. RISEBA vadības mērķis ir nodrošināt 
iekšējo procesu caurskatāmību un darbību veikšanu atbilstoši normatīvajām prasībām, kā arī 
sagatavot starptautiskajā darba tirgū nepieciešamus speciālistus, kas ne tikai ir zinoši un prasmīgi 
katrs savā attiecīgajā jomā, bet ir sagatavoti profesionālajai dzīvei arī vērtību un attieksmes ziņā.  
 Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas īstenošanai pastāv sekojoši mehānismi: 

• studējošo apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 
• darbinieku apmierinātības noteikšana (anketēšana) un analīze; 
• iekšējie kvalitātes auditi (procedūru un dokumentācijas); 
• augstskolas ikgadējais pašnovērtējums; 
• studiju programmu ikgadējais pašnovērtējums; 
• pasniedzēju un darbinieku snieguma novērtēšana; 
• kvalitātes vadības grupas darbs; 
• studējošo snieguma novērtēšana un analīze;  

Augstākās izglītības telpa 
 (IQAAHE, IAUP, CHEA, OECD,  

UNESCO u.c.)  

Vienota Eiropas augstākās 
izglītības telpa (EIAT) 

(ENQA, EURASHE, ESIB, EUA, ES 
TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES 

u.c.) 

Augstākās izglītības telpa 
nacionālā mērogā 

(BHECC, IZM, MK, AIP, AIKNC, 
LPAA, LRP u.c.)  

Darbība kvalitātes  
nodrošināšanā 

 starptautiskā līmenī 

Salīdzināmi kvalitātes  
standarti un procedūras 

Licencēšana un  
akreditācija 
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• absolventu kvalitātes novērtēšana; 
• darba devēju novērtējums; 
• ārējo akreditāciju novērtējums un analīze.  

 Viena no svarīgākajām institūcijām studiju programmas kvalitātes nodrošināšanā ir studiju 
programmas Padome, kuras sastāvā ietilpst akadēmiskā un administratīvā personāla pārstāvji, 
attiecīgajā studiju programmā studējošie un profesionālās vides pārstāvji. Studiju programmas 
Padomes galvenais uzdevums ir izvērtēt studiju programmas saturu, tās konkurētspēju, akadēmisko 
personālu, īstenoto metodoloģiju, studējošo apmierinātību u.tml.  
 2010.gada vasarā tika uzsākta Augstskolas pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana, 
izmantojot EFQM izcilības modeli. Instruments – GOA programmatūra, kura izveidota 
pamatojoties uz EFQM un CAF kvalitātes novērtēšanas modeļiem. Pamatojoties uz pašnovērtējuma 
rezultātiem, tiek sastādīts aktivitāšu plāns nākamajam gadam. 2011./2012.studiju gada laikā tiek 
savākta un apkopota informācija, lai atkārtoti varētu veikt Augstskolas pašnovērtējumu, lai 
konstatētu progresu un sastādītu jaunu aktivitāšu/darbību plānu nepārtrauktai vispārējās darbības 
pilnveidošanai. Pašnovērtējuma veikšanai tiek veiktas sekojošas aptaujas: 

1) darbinieku aptauja 
2) absolventu aptauja 
3) studējošo aptauja 
4) darba devēju aptauja.  

 Studējošie kvalitātes nodrošināšanas procesā tiek iesaistīti ar atgriezeniskās saites palīdzību 
(anketēšana, tikšanās u.tml.), piedaloties studiju programmu Padomēs, pārstāvniecību Senātā, ar 
studējošo pašpārvaldes starpniecību, ar IS palīdzību. Regulāri tiek veiktas studiju kursu un 
pasniedzēju novērtēšanas aptaujas. 
 Par būtiskākajiem darbības novērtēšanas kritērijiem tiek pieņemti tādi rādītāji kā studējošo 
apmierinātības līmenis, darba devēju atsauksmes, absolventa profils – konkurētspēja darba tirgū 
(zināšanu un prasmju pielietošana profesionālajā darbībā), akreditācijas – nacionālās un 
starptautiskās, uzņemšanas/absolvēšanas rādītāji, finanšu rādītāji u.c. 
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2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA 

2.1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi 

2.1.1. Studiju programmas stratēģiskie mērķi un to atbilstība augstskolas mērķiem 

 
RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” izstrādāta saskaņā ar : 
 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem 2002. gada 3. janvāra par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu; 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta Noteikumiem Nr. 650 par 
augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtību; 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 21. maija Noteikumiem Nr. 194 par 
izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai; 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra Noteikumiem Nr. 481 par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu; 

- Latvijas Republikas Izglītības studiju programmu klasifikāciju (Kods 43. Bakalaura  
studiju programma. Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds));  

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 6. jūnija noteikumiem par 
reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu; 

- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 18. maija Noteikumiem Nr 461 par 
profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas 
pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību. (kods- 2161 
Arhitekti); 

- Profesijas standarts. Saskaņots profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās 
sadarbības 2006. gada 20.decembra sēdē protokols Nr. 7 (Profesija – Arhitekts PS 0394) 

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (Qualification Directive) 2005/36/EK (2005. 
gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;  

- Eiropas Parlamenta un Padomes Arhitektu Direktīva (Architects’s Directive) 85/384/EEC; 
- UIA – Union Internationale des Architectes, UNESCO „UNESCO/UIA Charter for 

Architectural Education” un „UIA and Architectural Education”;  
- Boloņas deklarācija 1999, (The Bologna Declaration of 19 June 1999) 
- Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 2.decembrī (prot. Nr.86 18.§) noteikumi  

Nr.990, Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju 

2.2. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūciju lēmums par studiju 
programmas īstenošanu 

 
Studiju programma „Arhitektūra” apstiprināta virzīšanai licencēšanai RISEBA Senāta sēdē 

2010. gada 9. aprīlī, protokols Nr. 02/10.  
2010. gada 13. augustā ar Latvijas Republikas izglītības ministrijas lēmumu Nr. 1279 

Bakalaura profesionālai studiju programmai „Arhitektūra” ir izsniegta licence 04037-26, izglītības 
programmas kods Nr. 42581.  

2011. gada 14. jūnijā ar Latvijas Republikas izglītības ministrijas lēmumu Nr. 1302 ir 
veiktas un saskaņotas izmaiņas profesionālās bakalaura studiju programmas ‘Arhitektūra’ 
pārlicencēšanai par akadēmisko bakalaura studiju programmu „Arhitektūra”. Licencētas 
neakreditētās programmas 42581 (6264) Arhitektūra - Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola.  
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2.3. Licence studiju programmai 

Licences derīguma beigu termiņš – 2013.gada 13. augusts  (Pielikumā Nr. 1) 

2.4. Studiju programmas īstenošana 

 Studiju programmas īstenošanu un pilveidošanu veic RISEBA Arhitektūras katedra. 
Programmas direktors ir Mg.arh. Oskars REDBERGS. Programmas pilnveidošanā piedalās 
Arhitektūras katedra kopā ar Metodisko padomi; ierosinājumi tiek apspriesti Arhitektūras katedrā 
un programmas padomē . 

RISEBA arhitektūras studiju programma tika izstrādāta sadarbībā ar starptautisko Stambulas 
Bahcesehiras universitāti, kurai ir plaša arhitektu apmācības pieredze Eiropā, Āzijā un Amerikā. 
Abas augstskolas ir parakstījušas savstarpējo vienošanos par mācību spēku apmaiņu un RISEBA 
akadēmiskā bakalaura studiju programmas izveides stadijā. Atklājot jaunu arhitektūras studiju 
virzienu RISEBA sper nākamo soli, lai pildītu savu misiju: kļūt par „ceļu uz starptautisku karjeru!”  

 
(Pielikumā Nr. 2) 

2.5. Saturs un praktiskā informācija par studiju programmu 

RISEBA Arhitektūras programma piedāvā augstāko izglītību inženierzinātnēs: arhitektūrā. 
Studiju ilgums ir 3,5 gadi, kuru laikā studējošie var iegūt Inženierzinātņu bakalaura akadēmisko 
grādu arhitektūrā. 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Arhitektu Direktīvai 85/384/EEC, Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvai 2005/36/EK un Boloņas vienošanās ir noteikts, ka arhitektūras 
izglītībai jābūt vismaz 4 gadu garumā, taču, lai nodrošinātu nepieciešamo profesionālo 
kvalifikāciju, lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu arhitektūras izglītība ir piecu gadu garumā.  
Studiju ilgumu 5 gadu garumā atbalsta arī vairums arhitektu profesionālo organizāciju, tai skaitā 
Latvijas Arhitektu savienība. 

Pēc 3,5. gadu bakalaura studiju nobeiguma, studējošie var turpināt savu izglītību otrā līmeņa 
arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un/vai profesionālā maģistra studiju 
programmā 1,5 vai 2 gadu garumā. 

2.6. Studiju programmas apraksts 

Nominālais studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms: 
Profils Arhitektūra 
RISEBA programma Arhitektūra 
Studiju līmenis Bakalaura studijas 
Iepriekšējā izglītība Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība 
Studiju mērķis Apgūt vispārējās zināšanas, iegūt pamatprasmes un 

iemaņas darbam arhitektūras jomā, kā arī sagatavoties 
tālākām studijām arhitektūrā vai citās ar vides veidošanas 
mākslu saistītās nozarēs. 

Studiju ilgums 3,5 gadi 
Studiju apjoms 140 kredītpunkti 
Iegūstamais akadēmiskais grāds Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā 
Studiju organizācija Katra semestra ilgums ir 20  nedēļas. 

Vienā studiju gadā ir 2 semestri. 
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Studiju programmas mērķi:   
• sagatavot augsti kvalificētus un kompetentus akadēmiskās bakalaura programmas 

„Arhitektūra” beidzējus;  
• sagatavot priekšnoteikumus studējošo teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju 

apguvei;  
• nodrošināt studējošos ar pamatiemaņām un nodrošināt pamatus turpmākajām studijām  otrā 

līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā 
maģistra studiju programmā. 

• iegūt atbilstošas prasmes analizēt uzdoto uzdevumu vai jautājumu noteiktā kontekstā, 
individuāli vai kā grupas loceklim, un atbilstoši attiekties piedāvājot argumentētu un 
savstarpēji integrētu projekta risinājumu.  

• būt spējīgiem patstāvīgi izveidot stratēģisku projektēšanas procesu, kas ļautu relatīvi 
sarežģītus projektēšanas uzdevumus risināt sistemātiski.                                                                       

• iegūt atbilstošas prasmes ēku inženiertehnisko tīklu un konstrukciju pamatelementu 
projektēšanā, kas nepieciešamas tehniskā projekta izstrādei un detalizācijai neliela un vidēja 
izmēra arhitektūras projektiem. 

• apgūt atbilstošas un efektīvas projektēšanas prasmes un projektu grafiskos un datorizētos 
prezentācijas paņēmienus, lai spētu attīstīt un komunicēt arhitektoniskus un tehniskus 
konceptus.  

• iegūt atbilstošas prasmes, lai izprastu arhitektūras un tās apkārtējās pilsētvides konteksta 
sarežģītību un piederību plašākiem sociālajiem un kulturālajiem procesiem, kuri nosaka 
fiziskās pilsētvides attīstību dažādos vēstures posmos, un arhitekta-būvprojekta vadītāja 
nozīmīgo lomu šajos procesos. 

 
Studiju programmas īstenošanas pamatuzdevumi: 

o iepazīstināt un apmācīt studentus arhitektūras projektēšanā;  
o iegūt pamatiemaņas, kas ir nepieciešamas pilsētvides un attīstības dizainam;  
o iegūt zināšanas un pienācīgo izpratni par konstruktīvajiem un konstrukciju tehniskajiem 

principiem; 
o iegūt atbilstošu izpratni par arhitektūras un pilsētvides attīstības vēsturiskajām un 

teorētiskajām likumsakarībām, un to ietekmi uz kultūrvidi un sociālo vidi; 
o iegūt prasmes visdažādākajās grafiskajās un digitālajās tehnikās, lai attīstītu un prezentētu 

arhitektūras projektus. 
o nodrošināt studējošos zinātnisku pamatu profesionālai darbībai, attīstot zinātniskas analīzes  

spējas un patstāvīgi risināt problēmas,  
o nodrošināt studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas  

un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi; 
o sagatavot studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām otrā līmeņa arhitekta 

profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā maģistra studiju 
programmā. 

o īstenot nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu;  
o nodrošināt studijas ar mācību metodiskajiem materiāliem, bibliotēkas pakalpojumiem un  

mūsdienu prasībām atbilstošu materiāli tehnisko bāzi; 
o nodrošināt nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši Arhitekta profesijas 

standartam atbilstoši Bakalaura Mērķauditorija un sagaidāmo absolventu profils. 
  Studiju programma ir orientēta uz jauniešiem, kuri ir ieguvuši vidējo vispārējo izglītību vai 
profesionālā vidējā izglītību. 

Bakalaura akadēmisko studiju gaitā students secīgi iegūst zināšanas, prasmes un nepieciešamo 
profesionālo kompetenci, kas dod iespēju strādāt pie arhitektūras projektu dokumentācijas 
sagatavošanas diplomēta arhitekta vadībā pilsētplānošanas, arhitektūras, ainavu arhitektūras un 
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kultūras pieminekļu restaurācijas jomās bez patstāvīgas prakses tiesībām. Bakalaura izglītība ļauj 
izstrādāt ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, grafiski apkopot informāciju un noformēt 
nepieciešamo izpilddokumentāciju, mērķtiecīgi izmantot automatizētās projektēšanas programmas 
un citas tehnoloģiskās iespējas, kā arī veidot prezentācijas materiālus. 

Arhitektūras bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas otrā līmeņa arhitekta profesionālā 
augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā maģistra studiju programmā. 

Arhitektūras bakalaurs iegūst diplomu, kas paver iespējas arī turpmākām studijām kādā citā 
Latvijas vai Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolā. 

Studiju programmas absolventi spēs sekmīgi konkurēt ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā 
arhitektūras tirgū, kas atbilst augstskolas mērķiem un misijai – „Ceļš uz starptautisku karjeru”. To 
nodrošina tas, ka studiju procesa gaitā studentiem tiek dotas zināšanas gan par Latvijas un Eiropas, 
gan pasaules arhitektūras tendencēm, specifiku, tradīcijām un darba metodēm. Studijas tiek 
organizētas angļu valodā. 
 RISEBA un RTU ir divas augstskolas Latvijā, kurās būs iespējams saņemt inženierzinātņu 
bakalaura akadēmisko grādu arhitektūrā.  

2.7. Studiju programmas struktūra un saturs 

2.7.1. Studiju programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko nodarbību, semināru un 
citu studiju pasākumu apraksts  

 
Studiju apjoms un uzskaites vienība 

Studiju apjoms programmā atbilst 140 Latvijas kredītpunktiem (210 ECTS). RISEBA 
kredītpunktu aprēķināšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
rīkojumu par pāreju uz starptautiskajā praksē pieņemto kredītpunktu vienoto sistēmu. Kredītpunkts 
(KP) ir studējošā studiju darba mērvienība. Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmisko stundu studiju 
slodzes apjomam, kas ietver gan kontaktstundas, gan patstāvīgo darbu (viena pilna laika klātienes 
studiju darba nedēļa). Lai salīdzinātu studiju programmu apjomu un studējošo slodzi dažādās 
augstskolās Latvijā un Eiropas valstīs, KP tiek pielīdzināti ECTS ar koeficientu 1,5. 
 
Studiju programmas struktūra 

Akadēmiskās bakalaura programmas mērķis ir plaša un visaptveroša iepazīstināšanās ar 
arhitektūras jomas pamatzināšanām. Studiju programma balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas 
sniedz vispārējas zināšanas un pamat izpratni par arhitektūras nozari. Studiju kursi dalās 9 moduļos:          

• AP ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA  
• TM TĒLOTĀJMĀKSLA 
• BT BŪVNIECĪBAAS TEHNOLOĢIJAS 
• ET PROJEKTU VADĪBA, EKONOMIKA UN TIESĪBAS 
• PP PILSĒTPLĀNOŠANA 
• VT ARHITEKTŪRAS VĒSTURE UN TEORIJA 
• HS HUMANITĀRIE UN SOCIĀLIE PRIEKŠMETI 
• PR PRAKSE 
• BA BAKALAURA DARBS 

 
Šie kursi ir vienmērīgi sadalīti visā 3,5 gadu ilgajā bakalaura studiju garumā. Katrs sekojošs 

studiju programmas gads izriet viens no otra, kur katru akadēmisko gadu studējošie apgūst 
padziļinātāku un sarežģītāku kursa programmu. Arhitektūras projektēšana, ēku uzbūve, 
konstrukcijas, tehnoloģijas un būvniecība, arhitektūras vēsture, teorija un kritika. 

Studiju programma ietver sevī visu šo dažādo, bet papildinošo jomu zināšanas, kā arī sniedz 
studējošiem analītiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes, sniedzot zināšanas un 



© RISEBA, 2012                               akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra” 

 

25 
 

praktiskās iemaņas, kas ļauj sekmīgi darboties arhitektūras nozarē. Studiju process tiek organizēts 
moduļos, kur katrs nākamais priekšmetu posms izriet no iepriekš apgūtā mācību priekšmeta. 

Programma pilnā mērā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra 
noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu Nr. 2 (prot. Nr.14§), kas reglamentē 
akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas obligāto saturu, proti: 

- Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP) ietver attiecīgās zinātņu nozares vai  
apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju (ne mazāk kā 25 KP), zinātņu 
nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas (ne mazāk kā 10 kredītpunkti), kā 
arī zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmu starpnozaru aspektā (ne mazāk kā 
15 KP) 

- Obligātā daļa (ne mazāk kā 20 KP) - 95 KP 
(Obligātajā daļā ietverta Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana 10 KP) 

- Obligātās izvēles daļa- 39 KP 
(Obligātajā izvēles daļā ietverta arī mācību un pētnieciskā prakse 6 KP) 

- Brīvā izvēles daļa – 6 KP 
 
Gala pārbaude           

Bakalaura darbs – 10 KP, kas sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskā daļa ir 
bakalaura līmeņa pētījums par kādu no arhitektūras vai pilsētvides attīstības jomas tēmām. Praktiskā 
daļa – pilnvērtīgs arhitektūras vai pilsētvides attīstības projekts. 

Darbs inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda arhitektūrā iegūšanai ir analītisks 
pētījums ar zinātniskā darba elementiem vides veidošanas mākslā par studentam individuāli uzdotu 
un Arhitektūras katedras sēdē apstiprinātu tematu. (Bakalaura darba izstrādes nosacījumi skatāmi 
punktā 3.2.1. Vērtējums.) 

Studiju programmas „Arhitektūra” konceptuālais  
plāns pilna laika studijām 

2.1. tabula 
Kredītpunktu skaits 

 
1. gads 2. gads 3. gads 4. gads Studiju kursi 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem.
Obligātie kursi (A daļa) 16 12 12 12 14 9 4  
Obligātās izvēles kursi(B daļa) 4 4 8 4 6 7 4  
Brīvās izvēles kursi  (C daļa)    2  2 2  
Prakse (B daļa)  2  2  2   
Bakalaura darbs (A daļa)       10  

Studiju programma kopā: 20 20 20 20 20 20 20  
 

Studiju programmas mācību process tiek organizēts angļu valodā. 
 
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra noteikumiem par valsts 

akadēmiskās izglītības standartu Nr. 2 (prot. Nr.14§) , kas reglamentē akadēmiskās augstākās 
izglītības bakalaura studiju programmas obligāto saturu neparedz obligātu prakses iekļaušanu 
studiju programmā, taču ņemot vērā, to, ka lielākā daļā studējošo turpinās studijas otrā līmeņa 
arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā maģistra studiju 
programmā, kuras reglamentē Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001. gada 20.novembra 
Noteikumi Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standarts, kas paredz 
praksi 26 KP apjomā, RISEBA realizētajā arhitektūras akadēmiskā bakalaura studiju programmā 
ievieš daļu no kopējās nepieciešamās prakses 6 kredītpunktu apjomā. 
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Bakalaura studiju programmā ir iekļauta mācību un pētnieciskā prakse - piemēram, studiju 
ceļojumi (field trips) uz citu valstu augstskolām, tikšanās ar ārvalstu arhitektūras un 
pilsētplānošanas biroju vadītājiem, pētnieciskā prakse – izpētes darba veikšana Latvijas un citu 
Eiropa savienības dalībvalstu, un ārpus Eiropa savienības trešo valstu bibliotēkās, arhīvos un 
pētniecības institūtos. 

Otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai 
profesionālā maģistra studiju programmas ietvaros tiks piedāvāta profesionālā prakse arī privātajos 
Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu, vai ārpus Eiropa savienības esošo trešo valstu 
arhitektūras un pilsētplānošanas birojos. 

 
Mācību prakse – 4 kredītpunkti (6 ECTS)  
 Studentiem uzsākot apmācību procesu tiek dots uzdevums patstāvīgi sameklēt un apkopot 
noteiktu informācijas apjomu, kas dod pieredzi informācijas ieguves, apkopošanas un apstrādes  
procesā, risinot kādu noteiktu profesionālu uzdevumu. 

Studentiem tiek doti organizatoriska rakstura uzdevumi, kas prasa ne tikai individuālu darbu, 
bet arī spēju organizēt dažādus nepieciešamos resursus uzdevuma izpildīšanai. 

 
Pētnieciskā prakse – 2 kredītpunkti (3 ECTS) 
 Pētnieciskā prakse ir saistīta ar arhitektūras jomas profesionālo specifiku, noslēdzot pirmos 
trīs apmācību gadus, atbilstoši apgūto zināšanu un prasmju līmenim. Pētnieciskās prakses ietvaros 
tiek doti darba uzdevumi arhitektūras vai pilsētvides attīstības jomās.  

Profesionālā prakse – 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā tiks realizēta RISEBA turpmāk 
sagatavotajā otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai 
profesionālā maģistra studiju programmā, kuras reglamentē Latvijas Republikas Ministru kabineta 
2001. gada 20.novembra Noteikumi Nr. 481 par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu. 

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Arhitektūra“ 
kursu sadalījums pa semestriem un tās apjoms kredītpunktos pilna laika studijām 

2.2. tabula 
Kredītpunktu skaits 

1. gads 2. gads 3. gads 4. gads 
Nr. 
pk. Kursa nosaukums Daļa 

1.sem. 2.sem. 3.sem 4.sem. 5.sem. 6.sem. 7.sem. 8.sem. 

Zināšanu 
pārbaudes veids 

 Obligātā A daļa          
1. Vizuālo struktūru teorijas pamati un 

kompozīcija 
A 2        Ieskaite Eksāmens 

2. Projektēšanas pamati I A 6        Ieskaite Eksāmens 
3. Projektēšanas pamati II A  5       Ieskaite Eksāmens 
4. Arhitektūras projektēšana I A   6      Ieskaite Eksāmens 
5. Arhitektūras projektēšana II A    5     Ieskaite Eksāmens 
6. Arhitektūras projektēšana III A     6    Ieskaite Eksāmens 
7. Arhitektūras projektēšana IV A      5   Ieskaite Eksāmens 
8. Interjera dizains   A       2         Ieskaite Eksāmens 
9. Arhitektūras teorija un kritika I A      2   Ieskaite Eksāmens 
10. Arhitektūras teorija un kritika II A       2  Ieskaite Eksāmens 
11. Būvfizika un ēku klimata kontrole I A    2     Ieskaite Eksāmens 
12. Būvfizika un ēku klimata kontrole II A     2    Eksāmens Ieskaite 
13. Būvniecības tehnoloģiju pamati A  2       Ieskaite Eksāmens 
14. Būvniecības tehnoloģijas un prakse I A   2      Ieskaite Eksāmens 
15. Būvniecības tehnoloģijas un prakse II A    2     Ieskaite Eksāmens 
16. Būvniecības tehnoloģijas un prakse 

III  
A     2    Ieskaite Eksāmens 

17. Civilā aizsardzība A      1   Ieskaite 
18. Darba aizsardzības pamati A  1       Ieskaite  
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19. Ievads būvkonstrukcijās A   2      Ieskaite Eksāmens 
20. Ēku būvkonstrukcijas I A    2     Ieskaite Eksāmens 
21. Ēku būvkonstrukcijas II A     2    Ieskaite Eksāmens 
22. Ēku būvkonstrukcijas III A      2           Ieskaite Eksāmens 
23. Matemātika I A 2        Ieskaite  
24. Matemātika II A  2       Ieskaite Eksāmens 
25. Tēlotāja ģeometrija I A 2        Ieskaite Eksāmens 
26. Tēlotāja ģeometrija II A  2       Ieskaite Eksāmens 
27. Vides psiholoģija A 2        Ieskaite Eksāmens 
28. Tēlotājmāksla I A 2        Ieskaite Eksāmens 
29. Tēlotājmāksla II A  2       Ieskaite Eksāmens 
30. Tēlotājmāksla III A   2      Ieskaite Eksāmens 
31. Tēlotājmāksla IV A    2     Ieskaite Eksāmens 
32. Tēlotājmāksla V A     2    Ieskaite Eksāmens 
33. Tēlotājmāksla VI A      2   Ieskaite Eksāmens 
34. Bakalaura darbs A       10  Aizst. 
 Kopā: 95 16 14 12 14 14 11 14   
 Obligātā izvēles daļa  

B daļa 
          

1. Ainavu arhitektūra B   2      Ieskaite Eksāmens 
2. Baltijas arhitektūras un ainavas 

studijas 
B     2    Ieskaite Eksāmens 

3. Angļu valoda B 2        Ieskaite Eksāmens 
4. Datormediji arhitektūrā B   2      Ieskaite Eksāmens 
5. Datorprogrammu pielietojums 

projektēšanā I 
B    2     Ieskaite Eksāmens 

 Datorprogrammu pielietojums 
projektēšanā II 

     2    Ieskaite Eksāmens 

7. Ekonomika B       2  Ieskaite Eksāmens 
8. Ētika un sociālā atbildība arhitektūrā B      1   Ieskaite 
9. Ievads Arhitektūras kultūrā B 2        Ieskaite Eksāmens 
10. Mākslas, Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības vēsture I 
B  2       Ieskaite Eksāmens 

11. Mākslas, Arhitektūras un  
pilsētbūvniecības vēsture II 

B   2      Ieskaite Eksāmens 

12. Mākslas, Arhitektūras un  
pilsētbūvniecības vēsture III 

B    2     Ieskaite Eksāmens 

13. Pilsētplānošana B     2    Ieskaite Eksāmens 
14. Tiesību pamati B      2   Ieskaite Eksāmens 
14. Socioloģija B   2      Ieskaite Eksāmens 
15. Ģeodēzija B      2   Ieskaite Eksāmens 
16. Projektu un būvniecības vadība B       2  Ieskaite Eksāmens 
17. Mācību/pētnieciskā prakse A  2  2  2   Aizst. 
 Kopā: 39 4 4 8 6 6 7 4   
 Brīvās izvēles C daļa           
1. Arhitektūras historiogrāfija C      2   Ieskaite Eksāmens 
2. Arhitektūras konkursu vērtēšana C     2    Ieskaite Eksāmens 
3. Ilgstpējīga projektēšana C   2  2    Ieskaite Eksāmens 
4. Digitālā projektēšana C      2   Ieskaite Eksāmens 
5. Mājokļu pārplānošana C         Ieskaite Eksāmens 
6. Kultūras mantojums C  2       Ieskaite Eksāmens 
7. Organizāciju vadība C      2   Ieskaite Eksāmens 
 C daļa kopā: 6          
 A un B daļa kopā: 134 20 18 20 19 20 18 18   
 Pavisam kopā: 140          
            

   (Studiju kursu aprakstus skat. pielikumā Nr.3.) 
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Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā 

Apgūstot pilnu studiju programmu 140 (210 ECTS) kredītpunktu apjomā, studējošais iegūst  
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā. Programma ir veidota atbilstoši Boloņas 
deklarācijas principiem, un tās stratēģiskais mērķis ir dinamiski attīstīt RISEBA Latvijas augstākās 
izglītības sistēmas ietvaros, lai iegūtais grāds un diploms būtu atzīti gan Eiropas mēroga darba tirgū, 
gan būtu noderīgi izglītības turpināšanai citās Eiropas valstīs. 

Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā nodrošina zināšanu, prasmju un 
attieksmju kopumu, kas ļauj veikt augsti kvalificētu profesionālo darbību attiecīgajā jomā un dod 
iespēju tālākām studijām arhitekta kvalifikācijas iegūšanai un/vai profesionālā maģistra grāda 
iegūšanai. 

 
Akadēmiskais bakalaurs spēj (Learning outcomes): 
 
1. Kompetence vienā vai vairākās zinātniskās jomās. 

1. Izmantot vispārizglītojošās un praktiskās zināšanas pamatzinātnēs. 
2. Izprast/apgūt materiālu fizikālo īpašību un pielietojuma pamatprincipus, ēku konstrukciju 
projektēšanas pamatus, ēkas uzbūve un tehnisko instalāciju pielietojums ēkās. 
3. Izprast/apgūt arhitektūras un pilsētvides attīstības pamatprincipus attiecībā uz telpisko 
analīzi, ēku topoloģijām, funkcionālo programmu, formveides un projektēšanas metodiku. 
4. Izprast/apgūt arhitektūras zinātnes metodiku, arhitektūras un pilsētplānošanas vēsturi, kas  
balstīta uz labāko piemēru analīzi un literatūras avotu studijām. 
5. Izprast/apgūt arhitektūras, pilsētvides attīstības un būvniecības sociālo ietekmi un saikni 
ar publisko telpu. 
6. Lietot atbalsta zinātnes un tehnoloģijas (tēlotājmākslu, statistikas, ICT, CAD) radošā un 
mērķtiecīgā veidā. 
 

2. Zinātnisko kompetenču joma. 
1. Veidot atsauces un kritiski apstrādāt zinātnisko literatūru un dokumentus. 
2. Projektēšanas uzdevumos un kursa darbos izmantot jaunākos modeļus, metodes un 
paņēmienus. 
3. Sistemātiskā un strukturētā veidā formulēt zinātniskos jautājumus un problēmas un 
kritiski izvērtēt risinājumus un atbildes. 
4. Attīstīt risinājumus vienkāršām konstruktīvām problēmām, balstoties uz zinātniskajām 
metodēm un zināšanām, kuras studenti apguvuši studiju laikā; 
5. Organizēt vienkāršus projektēšanas procesus, pielietot iegūtās zināšanas projektēšanā un 
spēt izvērtēt projektēšanas procesā pieņemtos lēmumus.  
 

3. Intelektuālo kompetenču joma. 
1. Precīzi konceptualizēt un domāt analītiski, sintētiski, problēmu risinoši, orientējoties uz 
atbilstošu projektēšanas risinājumu izstrādi. 
2. Pieņemt arhitektūras un pilsētvides plānošanas sarežģītību un neskaidrību. Sasniegt 
pārliecinošu un kvalitatīvus dizaina lēmumus neskatoties uz pretrunīgām projektēšanas 
programmām un uzdevumiem. 

 
4. Sadarbības un komunikācijas kompetenču joma. 

1. Precīzi izmantot zinātniskās un profesionālās jomas specifisko terminoloģiju. 
2. Sistemātiski un konsultējoties ar pasniedzējiem izstrādāt konkrētus uzdotos uzdevumus.  
3. Spēt darboties kā projektēšanas grupas loceklim 



© RISEBA, 2012                               akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra” 

 

29 
 

4. Spēt sniegt atskaites par izstrādāto zinātnisko darbu, projektēšanas risinājumu mutiski, 
grafiski un rakstiski 

 
5 .Sociālo kompetenču joma 

1. Projektu izstrādē pievērst uzmanību sociālajiem aspektiem.  
2. Pievērst uzmanību ēku un uzbūvētās fiziskās pilsētvides dzīves ciklam un ietekmei uz 
apkārtējo vidi. 
3. Pievērst uzmanību uzbūvētās vides drošības un vides pieejamības jautājumiem. 

 
6. Studiju procesā šajā programmā studenti iegūst: 

1. Izpratni par mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības veidojošajiem procesiem 
2. Zināšanas par jaunākajām arhitektūras projektēšanas metodēm un būvniecības 
tehnoloģijām, kā arī prasmi tās pielietot praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai; 
3. Pamatzināšanas pētnieciskajā darbā un izpratni par zinātnisko kompetenču jomu 
4. Izpratni par intelektuālajām kompetenču jomām. 
5. Izpratni par sadarbības un komunikācijas kompetenču jomu 
6. Izpratni par sociālo kompetenču jomas nozīmi arhitektūras projektēšanas procesā. 
7. Iespēju turpināt studijas otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju 
programmā un /vai profesionālā maģistra studiju programmā. 
 

(Kompetenču/studiju kursu savietoto tabulu skat. pielikumā Nr.4) 

2.8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums 

2.8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, 
kurām ir doktora zinātniskais grāds vai maģistra grāds  

 
Studiju programmas akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” realizēšanā ir 

iesaistīti kopumā 39 pasniedzēji. No tiem 20 (51% no kopskaita) ir RISEBA mācībspēki un 19 
(49% no kopskaita) - pieaicinātie pasniedzēji. 

 Studiju programmā ir iesaistīti 18 zinātņu doktori,  21 maģistri, no kuriem 1 ir asociētais 
profesors, 2 docenti, 8 zinātņu doktori ir saistīti ar nozari, kurā tiek īstenota studiju programma. 
Akadēmiskais personāls, kas iesaistīts bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” īstenošanā, tiek 
atspoguļots 2.2. tabulā. (Studiju programmas pasniedzēju CV skat. pielikumā Nr. 5) 

 
                2.2. tabula 

    Studiju kursu nodrošinājums akadēmiskā bakalaura studiju programma      „Arhitektūra” 
Nr. 
p.k. 

Studiju kurss Docētāja vārds, 
uzvārds 

Zin. vai akad. grāds, 
zin. nosauk. 

Pamatdarba vieta, amats 

1. Ainavu arhitektūra U. Īle Dr. arch. LLU, lektore 
2. Angļu val. L. Afoņina 

I.Sidorčuka 
 

Augstākā izglītība 
Mg. philol. 
 

RISEBA Lektore 
RISEBA, lektore 
 

3. Vizuālo struktūru 
teorijas pamati un 
kompozīcija 

A. Kampars 
S. Levāne 

Mg.art. 
Mg.arh. 

RISEBA, docents 
RTU, lektors 

4. Arhitektūras 
historiogrāfija 

A.Eyuce   
I. Dirveiks 

Dr.arh. 
Dr.arh. 

Bahcesehir U., profesors 
RISEBA Docents 

5. Arhitektūras projektu  
konkursu novērtēšana 

M. Devriendt 
V. Lukstiņa 

Mg.Sc. Arh. 
Dipl. Arh. 

RISEBA, lektors 
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6. Arhitektūras teorija 
un kritika 

N. Gülmez 
S. Levāne 

Dr. arh. 
Mg. arh. 

Bahcesehir U., docente 
RTU, lektors 

7. Arhitektūras 
projektēšana 

V. M. Carlow 
O. Redbergs 
M. Devriendt 
A. Dimiņš 
 
 
D.Isikkakaya 
A.Eyuce 

Dr. arh. kand. 
Mg.arh. 
Mg.Sc.Arh. 
Dipl. Arh. 
 
 
Dr. Arh. 
Dr.arh. 

RISEBA vieslektore 
RISEBA, docents 
RISEBA, vieslektors 
RISEBA vieslektors, 
Arhitektu biroja 
‘Substance’ vadītājs 
Bahcesehir U., lektors 
Bahcesehir U., profesors 

8. Bakalaura darbs  J. Lejnieks 
I. Dirveiks 

Dr. arh. 
Dr. arh. 

RISEBA assoc. Prof. 
RISEBA docents 

9. Baltijas arhitektūras 
un ainavas studijas 

J. Lejnieks Dr. arh. RISEBA Assoc. Prof. 

10. Būvniecības 
tehnoloģiju pamati 

R. Riekstiņš Mg. Arh. 
 

RISEBA vieslektors, 
‘Balta istaba’ vadītājs 

11. Būvniecības 
tehnoloģijas un 
prakse 

R. Riekstiņš Mg. Arh. 
 

 ‘Balta istaba’ vadītājs 

12. Civilā aizsardzība  A.Fedotovs 
L. Krēmers 

Dr. sc. soc. 
Mg. Ing. 

RISEBA, profesors 
RISEBA, docents 

13. Datormediju 
arhitektūrā 

A.Ceplītis 
L. Jēkabsone 

Mg.art. 
Mg.art. 

RISEBA lektors 
RDMV lektore 

14. Datorprogrammu 
pielietojums 
arhitektūrā 

A.Ceplītis 
L. Jēkabsone 

Mg.art. 
Mg.art. 

RISEBA lektors 
RDMV lektore 

15. Digitālā projektēšana A.Ceplītis 
L. Jēkabsone 

Mg.art. 
Mg.art. 

RISEBA lektors 
RDMV lektore 

16. Darba aizsardzības 
pamati 

V. Kaļķis  
G. Burakovs 

Dr. habil.chem. 
Dr. ing. 

LU, Professors 
RISEBA, docents 

17. Ekonomika A.Fedotovs 
L. Krēmers 

Dr. sc. soc. 
Mg. Ing. 

RISEBA, profesors 
RISEBA, docents 

18. Ētika un sociālā 
atbildība arhitektūrā 

Z.Redbergs 
I. Lazdiņš 

Mg.arh. 
Mg. art. 

RTU, doktorante 
Projektēšanas birojs 
‘Arhitektonika’ 

19. Ēku ilgtspējība A.Kunt   
Z. Jauja 
R. Riekstiņš 

Dr. arh. 
augstākā izglītība 
Mg.arh. 

Bahcesehir U., profesors  
SIA Uģis Šēnbergs,  
‘Balta istaba’ vadītājs 

20. Ēku būvkonstrukcijas L.Gaile Mg. sc.ing. 
 

RTU, lektore 

21. Ģeodēzija A. Fersters Augstākā izglītība RTU, lektors 
22. Ievads 

Būvkonstrukcijās 
L.Gaile Mg. sc.ing. 

 
RTU, lektore 

23. Interjera dizains V. M. Carlow 
O.Redbergs 
M. Devrient 

Mg.Sc.Arh. 
Mg.arh. 
Mg.Sc. Arh.. 

RISEBA, docente  
RISEBA, docents 
RISEBA, lektors 
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24. Ievads arhitektūras 
kultūrā 

A. Eyuce 
J. Lejnieks 

Dr. arh. 
Dr. arh. 

Bahcesehir U., profesors  
RISEBA, assoc. profesors  

25.  Kultūras mantojums J. Lejnieks 
I. Dirveiks 

Dr. arh. 
Dr. arh. 

RISEBA assoc. profesors 
RISEBA docents 

26. Mākslas, arhitektūras 
un pilsētplānošanas 
vēsture 

K. Ogle 
I. Dirveiks 

Dr. art. 
Dr. arh.  

LMA, docente 
RISEBA docents 

27. Mājokļu 
pārplānošana  

J. Jauja 
Çaliş D 

Augstākā izglītība 
Dr. arh.  

SIA Uģis Šēnbergs,  
Bahcesehir U., profesors  
 

28. Matemātika M. Iltiņa Dr. math., RTU, profesore 
29. Organizāciju vadība I.Senņikova Dr.oec.,  RISEBA, Asoc.prof. 
30. Prakse  O.Redbergs Mg.arh. RISEBA, docents 
31. Projektēšanas pamati V. M. Carlow 

O.Redbergs 
M. Devriendt 

Dr. arh. kand. 
Mg.arh. 
Mg.Sc. Arh. 

RISEBA vieslektore 
RISEBA, docents 
RISEBA, vieslektors 

32. Pilsētplānošana V. M. Carlow Mg.Sc.Arh. RISEBA, docente  
33. Projektu un 

būvniecības vadība 
G. Burakovs 
A. Olmanis 

Dr. sc. Ing. 
Mg.sc.soc. 

RISEBA, Asoc. Prof. 
RISEBA, lektors 

34. Socioloģija  G. Matule Dr.sc.soc.,  RISEBA, docente 
35. Tēlotājģeometrija   I. Jurāne Mg.sc.ing. RTU, lektore 
36. Tēlotājmāksla A. Kampars  Mg.art. RISEBA, docents  
37. Tiesību pamati G. Burakovs 

 
Dr. sc. Ing. RISEBA, Asoc. Prof. 

38. Vides Psiholoģija G. Macdonald Dr. psch. 
 

RISEBA, docents  
 

 
2.8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība augstskolas 

mērķu un uzdevumu īstenošanai 
 

  RISEBA ir izstrādāta un tiek īstenota šāda akadēmiskā personāla sastāva veidošanas 
politika: 

- nodrošināt, lai visus studiju kursus pasniegtu kvalificēti, zinātniski un metodiski 
sagatavoti pasniedzēji, kuri darbā izmanto mūsdienīgas darba metodes; 

- nodrošināt, lai ne mazāk kā 50% mācībspēku, kas saistīti ar studiju programmas 
īstenošanu strādātu RISEBA pamatdarbā (konkrētajā studiju programmā 50% ir 
RISEBA un 50% pieaicinātie mācībspēki);  

- piesaistīt studijām ārvalstu speciālistus un citu augstskolu pasniedzējus (konkrētajā 
studiju programmā no Kopenhāgenas Karaliskā mākslas akadēmija, (Kopenhāgena, 
Dānija), Brandenburgas TU (Kotbus, Vācija), Ghent University (Ģente, Beļģija), 
Berlīnes TU (Berlīne, Vācija), Bahcesehir University (Stambula, Turcija): 

      -     nozares kursu studijām piesaistīt pārstāvjus (konkrētajā studiju programmā) no: 
o Latvijas Arhitektūras savienības, 
o Latvijas Būvinženieru savienības, 
o Latvijas akustiķu savienības, 
o Latvijas ainavu arhitektu biedrības, 
o Arhitektu biroja ’Standardsituation.lv’, 
o Arhitektu biroja ‘Sampling’, 
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o Arhitektu biroja ’Substance’, 
o Arhitektu biroja ’Arhitektonika’ 

 
akadēmiskā personāla radošās un zinātniskās biogrāfijas (curriculum vitae), bet akadēmiskajām 
augstākās izglītības programmām – apliecinājums, ka vismaz 30 procentiem (universitātēs – 50 
procentiem) izglītības personāla ir doktora zinātniskais grāds;  
4.6. augstskolas vai koledžas un plānotā akadēmiskā personāla nodomu līgumus, norādot , vai darbs 
attiecīgajā augstskolā vai koledžā būs vai nebūs akadēmiskā personāla ievēlēšanas vieta, kā arī 
apliecinājumu, ka vismaz 50 procentiem ievēlētā akadēmiskā personāla attiecīgā augstskola vai 
koledžā būs ievēlēšanas vietas; 
 

Prasības akadēmiskajam personālam, kas strādā pie studiju programmas (Skat. pielikumā 
Nr.6.) 

2.3.tabula 
Docētāju jaunrades sasniegumi / realizētie arhitektūras projekti (2002.- 2011. gads)       

         
Nr. 
p.k. 

Docētāja vārds, 
uzvārds 

Dalības 
laiks 

Pasākuma nosaukums 

 Vanessa M. 
Carlow  

  Arhitektu birojs COBE.dk 

1.  2011 Bibliotēka (The Library), Kopenhāgenā, Dānijā 
Pasūtītājs: Copenhagen Municipality 
Apbalvojums: ‘Gada labākā Kopenhāgenas 
sabiedriskā ēka 2011’ 

2.  2009 Tāstrupas Teātris (Taastrup Theatre), Dānijā 
Pasūtītājs: Realdania and Høje Taastrup Municipality 

3.  2009 Jūras muzejs (Maritime Museum and Science 
Center), Porsgrunn, Norvēģija 
Pasūtītājs: Vitenlab A&S and Telemark Museum 
A&S 

4.  2011 Roka muzejs (The Rockmagnet) Roskilde, Dānija 
Pasūtītājs: Denmark’s Rockmuseum, Roskilde 
Festival Folkschool and headquarters of Roskilde 
Rock Festival 
Apbalvojums: Pirmā vieta konkursā. 

 Oskars Redbergs  Arhitektu birojs Standardsituation.lv 
1.  2010 Rīgas apgabaltiesa. Rīga. Latvija 

Projekts: Rīgas apgabaltiesas jaunbūve 
Pasūtītājs: Rīgas dome, Valsts akciju sabiedrība 
Valsts nekustamie īpašumi 

2.  2008 Daugavas krastmalas labiekārtojums un vides 
dizains. Spīķeri. Rīga. Latvija 
Pasūtītājs: Rīgas Dome, Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments, Ekonomikas pārvalde. 

3.  2007 Jaunā Rīgas centra Torņakalnā, Rīgas domes un 
valsts administratīvā kompleksa pilsētbūvnieciskā 
vīzija 
Pasūtītājs: Rīgas dome. 

 Manten Devriendt  Arhitektu birojs Sampling.lv 
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1.  2011 Tabakas Fabrika  
Pasūtītājs:  Ministry of Culture 

2.  2011 Fabrika, Daugavgrīvas 93 - Extron 
3.  2012 

 
Latvijas Valsts Meža izziņas centrs  
Pasūtītājs: Latvijas Valsts Meži 

4.  2010 
 

Entrance pavilion of Rigas Central Market 
Pasūtītājs: Rigas Central Market 

5.  2011 Make Design exhibition  
Pasūtītājs: Royal Dutch Embassy 

 Atis Kampars   
1.  2009. Personālizstāde Hertogenbošā, 

Nīderlandē starptautiskā projekta 
„Our European  House”ietvaros 
(www.to-gather.org) 

2.  2006. Personālizstāde Latvijas 
Akadēmiskajā bibliotekā 

3.  2006. Fotoizstāde “Zigurds Bilzonis & 
Skolnieki”, FK “Rīga”. 

 Arnis Dimiņš  Arhitektu birojs Substance 
1  2010 Majoru pamatskolas sporta 

laukums. Rīgas 1, Jūrmala 
2.  2010 Dzintaru mežaparks. 

Dzintari 1510, Jūrmala 
3.  2009 Slokas stadiona tribīnes. 

Skolas 5, Jūrmala 
4.  2008 Daudzdzīvokļu dzīvoajamā ēka. 

Stopiņu 8a, Rīga 
 
 
Studiju programmā iesaistīto pasniedzēju zinātniskās publikācijas: 
Lejnieks Jānis 

1. Lejnieks, J. The Old in the New. Grāmatā VxX. Latvian arhitecture since 1991, rakstu  
krājums angļu un latviešu valodās, Rīga, 2011, pp. 82-111, ISBN 979-9984-49-296-4 

2. Lejnieks, J. Rīgas pagātne nākotnē”. Grāmatā „Rīga. Pilsēta un arhitektūra. 2006-2009” ,  
rakstu krājums angļu un latviešu valodās, Rīga, 2009, pp. 7-11, ISBN 978-9984-9813-1-4 

3. Lejnieks, J. „Rīgas centrs – problēmas un risinājumi”. Latvijas Mākslas akadēmijas  
Mākslas vēstures institūta rakstu krājumā „Arhitektūra un māksla Rīgā. Idejas un objekti”, 2004., 
lpp. 69.-78,ISBN 9984-729-54-0 

4. Lejnieks, J. „Nacionālā kategorija Eižena Laubes darbos”. „Latvijas Zinātņu Akadēmijas  
Vēstis”, 2002., 56.sējums, 2./3. numurs, lpp. 69.-78, ISSN 1407-0081 

5. Lejnieks, J. „Rīgas galvenās ēkas projekti 20.gs.”. „Akadēmiskā dzīve”, 2001., Nr. 40, lpp.  
38.-47. , US ISSN 0516-3145 

6. Lejnieks, J. Latviešu arhitekti Zviedrijā. Darbs trimdā. 1944-1991 ”. Latvijas Mākslas  
akadēmijas Mākslas vēstures institūta rakstu krājumā „Latvijas māksla starptautisko sakaru 
kontektā” , 2000., lpp. 155-163, ISBN 9984-9472-2-X 

7. Lejnieks, J. „The re-building of the historical Riga Town Hall Square”. Grāmatā „Facadism  
and Urban Identity”, rakstu krājums angļu un franču valodās, Parīze, 2000, pp. 368-371, ISBN 2-
85822-415-3 
 
 



© RISEBA, 2012                               akadēmiskā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Arhitektūra” 

 

34 
 

Dirveiks Ilmārs 
1. Dirveiks, I. Jauni atklājumi par Cēsu ordeņa pils Rietumu torņa mestra istabu // Latvijas  

viduslaiku pilis,VII. –  Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011. – 193. – 223. lpp., ISBN 978-
9984-824-23-9 

2. Dirveiks, I. Rīgas pils pagraba 14. – 16. gadsimta arhitektūras pētījumi // Latvijas viduslaiku  
pilis, VI. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010. – 193. – 223. lpp., ISBN 978-9984-824-
16-1 

3. Dirveiks, I. Slīdlogs Latvijā (Sash window in Latvia) // RTU zinātnisko rakstu krājums  
„Arhitektūra un pilsētplānošana”, 10. sēr., 2. sēj. – Rīga: RTU – 2005. – 26. – 37. lpp. 

4. Dirveiks, I. Svētā krusta kapela un licejs // Mākslas vēsture un teorija. – Rīga: LMA Māksla  
vēstures institūts, 2006/5. – 102. – 111. lpp., ISSN 1691-0869 

5. Dirveiks, I. Cēsu Jaunā pils. Ieskats būvvēsturē // Cēsu un Vidzemes novada vēsture, III. –  
Cēsis: Vidzemes vēstures un tūrisma centrs, 2005. – 131. – 154. lpp., ISBN 9984-19-740-9 
 
MacDonald Greg 

1. MacDonald, G. Innovation in China:  The Dawning of the Asian Century   Yow, Yit- 
Seng and Adonis and Abbey, Publishers Ltd. U.K. 2009 Li, Xing 234 p. ISBN: 9781905068821 

2. MacDonald , G. Kurzeme Regional Business Development :  An R&D Productivity  
Carrousel (in-press) JBEM, accepted for pubication, 2009,  ISSN 1611-1699 Journal of Business 
and  Management ISSN  2009, 11p 

3. MacDonald, G. A Global innovation Index: An EU-China R&D Programme 
Special Edition:  Sustainable Business Development... Conference proceedings .  Accepted by  JBM   
ISSN 1691-5348 Journal of Business and Management, 2009, 13p 

4. MacDonald, G. Psychological Distance: 10 year longitudinall study  
Latvian and Russian Perceptions of Psychological Distance To Eastern and Western Export 
Destinations Riseba, Riga, 2005  13p.   (submitted for publ.) 

5. MacDonald, G. The Ancient Trajectory of Western Civilisation and its Denouement   
In FDI series: The Dawning of the Asian Century,    No 1.  2p. Future Directions International 
Publication, Australia, 2005 

6. MacDonald, G. The String of Pearls and the Silk Road: An Incipient China-India Axis  
In FDI series: The Dawning of the Asian Century,   No. 2  4p. Future Directions International 
Working paper 1, Australia, 2005   

7. MacDonald, G. An  Indian Ocean Hansa-Style  Trading League   
In FDI series: The Dawning of the Asian Century,    No 3.  4p. Future Directions International 
Working paper 2, Australia, 2005 

8. MacDonald, G. A Deep Water Port at Kimberley and Darwin-Perth Transport Corridor 
FDI Series: The Dawning of the Asian Century,  No.7  4 p. Future Directions International Working 
paper 3, Australia, 2005 

9. MacDonald, G. Bi-Cultural Influences from Abroad: The Bifurcation of Australia and  
the Cathay-Nippon Split In FDI series: The Dawning of the Asian Century,    No 4.  4p. Future 
Directions International Publication, Australia, 2005 
 
Vanessa Miriam Carlow 

1. Vanessa Miriam Carlow, Limits Phd Dissertation @ Royal Danish Academy of Fine Arts  
und Arkitektens Forlag, Copenhagen 

2. Vanessa Miriam Carlow, LCCBB. Low Carbon Conversion Berlin Brandenburg. Source  
Book (forthcoming) Verlag der TU Berlin 

3. Vanessa Miriam Carlow, Magic Mountains (2010) in: Asia Beyond Growth. Urbanization in  
the World’s fastest-changing Continent. ORO, Berkeley, 76-106 

4. Vanessa Miriam Carlow, Urban Delta (2009) in: Green Architecture for the Future.  
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Louisiana. Museum for Modern Art, 41/42 
5. Vanessa Miriam Carlow, Nordholmene Urban Delta (2009) in: A Closer Look at  

Sustainable Visions and Projects of Danish Architects and Engineers. DAC, Kopenhagen, 36/37 
6. Vanessa Miriam Carlow, Landschaften made in China. (11/2008) in: Sacco Vanzetti, Berlin,  

2/3 
7. Vanessa Miriam Carlow, Co-Evolution. Danish-Chinese Collaboration on Sustainable  

Urban Development in China (2008) in: EPI. Architectural Biennale Beijing, 64-69 
8. Vanessa Miriam Carlow,  Urban Management in Europe. Towards a Sustainable Future  

(2006) Erasmus University, Rotterdam. Vanessa Miriam Carlow und Carolien Speller (Hrsg.) 
9. Vanessa Miriam Carlow, Wohnungen je nach Gebrauch, Co-Autor (2005) in: ARCH+  

176/177, 58-61 
10. Vanessa Miriam Carlow, Wohnungen je nach Gebrauch, Co-Autor (2005) in: ARCH+  

176/177, 58-61 
 
Redbergs Oskars 

1. Redbergs, O., Von der postsowjetischen zur postkapitalistischen Stadt - Stadtentwicklung in  
Riga währen der letzten 20. Jahre. Goethe Institut Lettland, Riga, 2012 

2. Redbergs, O. , Solutions for the urban environment in the age of crisis. Future City game,  
British Council, Riga, 2009    

3. Redbergs, O., Decentralization of cultural wealth as concept for sustainable Riga city  
development, Force major, (Official Riga entry for European cultural capital 2014), Riga, 2009    

4. Redbergs, O., Liepaja – Glocal – Polis, Question. Think. Act., (Official Liepaja entry for  
European cultural capital 2014), Riga, 2009    

5. Redbergs, O., Could creative industries become an important engine for economy?,  
Education and culture, 'Riga, 2009    

6. Redbergs, O., Culture Forum, Riga City airport or airport city? Riga, 2008 
7. Redbergs, O., Does Latvia needs its own Cultural Canon? , Monthly magazine Dizaina  

studija, Riga, 2008 
8. Redbergs, O., Riga- Future Cosmopolis of Architecture., Office of Riga city architect,  

Edited by J. Dripe, Riga, 2008 
9. Redbergs, O., Coney Island: the Parachute Pavilion competition, (ISBN 1-56898-623-8),  

red. Zoė Ryan, Jonathan Cohen-Litant, Princeton Architectural Press 2007, 
10. Redbergs, O., Workflow, ISBN 978-3764370954, Edited by Peter Cachola Schmal, Klaus  

Bollinger, Frankfurt/Main, 2005 
11. Redbergs, O., Emerging Identities – East, ISBN 10-3936314691, Edited by  

Kristien Ring/DAZ, Berlin, Germany, 2005 
12. Redbergs, O., AG Magazine, Belgrade. FFM-frequency, Belgrade, Serbia, 2005 
13. Redbergs, O., Art+Airports, städelschule works on architecture,  

ISBN 3-928071-64-5, Edited by D.Reinhardt /M.Wigley, Frankfurt/M, Germany, 2004 
 
Devriendt Manten 

1. Devriendt M., Devriendt L., Vrij wonen in Vlaanderen, Agora, Zuidas & Zelfbouw, 2008,  
pp.39-42 volume 24 nr 3. 

2. Devriendt M., Uncertain Encounters (in the urban space), Ilmavirta T. (red.). Local Identity  
and Globalisation, Helsinki: Yliopistopaino Oy, 2007, pp. 30-41. (ISBN 978-951-22-9078-9) 

3. Jakobsone L., Devriendt M. Sampling Turku! - // Ilmavirta T. (red.). Local Identity and  
Globalisation. – Helsinki: Yliopistopaino Oy, 2007. – 130 pp 

4. Devriendt, M., Devriendt, L., Riga roept haar onafhankelijkheid uit, Koolhaas neemt zijn  
verantwoordelijkheid, UrbanMag, 2007, www.urbanmag.be 

5. Devriendt, M., Mežonīgie austrumi, Latvijas architektūra #2(70)/07. Rīga: „Lilita”, 2008. 
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Devriendt, M., De gesluierde architect: een bedreiging, UrbanMag, 2006, www.urbanmag.be 
6. Devriendt, M., De stad achterstevoren draaien, B-Tours, over Brugge, toerisme en  

beeldvorming, 2005, p. 72-74. 

2.9. Studiju procesa organizācija un administrēšana 

Studiju ilgums, veids un forma 
Akadēmiskā bakalaura studiju programmu “Arhitektūra” ir iespējams apgūt pilna laika 

studiju formā. Studiju programmas apguves laiks pilna laika klātienē ir 3,5 gadi (7 semestri). Vienā 
studiju gadā ir 40 auditorijas darba nedēļas ar slodzi 40 akadēmiskās stundas nedēļā, un 6 eksāmenu 
sesijas nedēļas.  

Mācības notiek katru nedēļu. Pilna laika dienas nodaļai - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 
16.30.  

  
Studiju programmas raksturojums 

RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” ir izstrādāta  
atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2002. gada 3. janvāra Noteikumiem par valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 

Bakalaura studiju programma sagatavo augsti kvalificētus un kompetentus akadēmiskās 
bakalaura programmas ‘Arhitektūra’ studiju kursa beidzējus. Bakalaura studiju programma sniedz 
studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi un 
sagatavo studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām otrā līmeņa arhitekta 
profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā maģistra studiju 
programmā. 

 Studiju programma īsteno nozares jaunāko tehnoloģiju apguvi un to praktisko pielietošanu 
un nodrošina nepieciešamo spēju, prasmju un zināšanu apguvi atbilstoši Arhitekta profesijas 
standartam atbilstošajā Bakalaura līmenī, kas ļautu sekmīgi konkurēt darba tirgū. 

Studiju programma pamatā balstās uz obligāto zināšanu bloku, kas sniedz vispārējas 
zināšanas un pamatizpratni par arhitektūras nozari.  

• Bakalaura studiju programmas obligātajā saturā ietver inženierzinātnes, nozares un  
arhitektūras apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju, - 56 kredītpunktus 
(ne mazāk kā 25 kredītpunkti),  

• zinātņu nozares vai apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, - 15 kredītpunktus  
(ne mazāk kā 10 kredītpunktu),  

• zinātņu nozares vai apakšnozares raksturojumu un problēmas starpnozaru aspektā, -  
24 kredītpunktus (ne mazāk kā 15 kredītpunktu). 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” ietver sevī obligātos studiju kursus 
(A daļa), obligātās izvēles studiju kursus (B daļa), brīvās izvēles studiju kursus (C daļa), 
mācību/pētniecisko praksi, valsts pārbaudījumu, bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.  

 
 
Studiju programmas vadīšana un administrēšana 
 Studiju programmu tiek vadīta un administrēta pēc RISEBA vispārējiem principiem, kas ir 
noteikti ar iekšējo normatīvo bāzi. Studiju programmu vada programmas direktors, kurš pamatā 
atbild par programmas studiju procesa satura un akadēmiskā nodrošinājuma kvalitāti.  

Savukārt, operatīvo organizatorisko un plānošanas darbu nodrošina augstskolas Dienas 
nodaļas metodiķes. 
 Studiju procesa gaitā tiek nodrošināti dažādi iekšējie kvalitātes vadības pasākumi, izvirzot 
noteiktas prasības gan akadēmiskajam personālam, gan studentu pašu mācību darba rezultātam. 
Studiju procesa gaitā regulāri tiek veikta studentu anketēšana, lai noskaidrotu to apmierinātību ar 
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studiju saturu un akadēmiskā personāla darba kvalitāti. Atbilstoši iegūtajiem anketēšanas 
rezultātiem tiek veiktas nepieciešamās korekcijas gan studiju kursu saturā gan akadēmiskā 
personāla darbībā.  

Programmas direktors regulāri organizē studentu grupu sanāksmes, lai uzklausītu viņu 
viedokli par aktuālām problēmām studiju gaitā. 
 Studiju programmai ir sava Programmas padome, kuras uzdevums ir palīdzēt risināt studiju 
programmas stratēģisko virzību un paaugstināt kvalitātes līmeni. Programmu padomē ietilpst gan 
augstskolas akadēmiskā personāla pārstāvji katedru vadītāju līmenī, gan profesionālās jomas 
pārstāvis – Latvijas arhitektu Savienības Padomes un/vai Valdes priekšsēdētājs vai loceklis, gan 
studentu pilnvaroti pārstāvji. 
 

2.9.1. Studiju programmas perspektīvais novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus 
Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā 

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” ir veidota, lai izglītotu un 

sagatavotu studējošos turpmākajām zinātniskās pētniecības studijām arhitekta profesionālā 
augstākās izglītības studiju programmā Latvijā: RTU vai RISEBA vai arī citās Eiropas Savienības 
valstu universitātēs, kurās tiek piedāvāta profesionālā vai akadēmiskā maģistra studiju programma. 

Studiju programmas izveidē tika ņemtas vērā rekomendācijas no Brandenburgas tehniskās 
Universitātes (Brandenburg University of Technology), Ģentes universitātes (Ghent University.), 
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Berlīnes Tehniskās universitāte (Technische Universität 
Berlin) un Bahchesehir universitātes Turcijā. 

Studiju procesa gaitā tiek iegūtas zināšanas gan par Latvijas, gan Eiropas un pasaules 
arhitektūras tendencēm un tradīcijām. Studijas tiek organizētas angļu valodā. Tas varētu nodrošināt 
jauno speciālistu fleksibilitāti un konkurētspēju darba tirgū un sagatavotu tos tālākām studijām, 
ļautu tiem veidot veiksmīgu profesionālo karjeru. 

 Akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” izveides procesā tika veiktas 
konsultācijas ar Latvijas Arhitektu savienību, lielāko Latvijas pilsētu pārvaldes institūciju 
arhitektūras un pilsētplānošanas jomas atbildīgajiem darbiniekiem, lielāko arhitektūras un 
plānošanas biroju vadītājiem, kas atzina, ka jauna arhitektūras studiju programma ir nepieciešama 
un tai ir liels attīstības potenciāls Latvijas, Baltijas un Ziemeļeiropas mērogā. 

Īpaši liels pieprasījums šajā nozarē varētu veidoties līdz ar ekonomikas izaugsmi un radošo 
industriju t.s. arhitektūras, atzīšanu kā nozīmīgas un strauji augošās tautsaimniecības jomas 
svarīgumu un iekļaušanu valsts prioritāšu sarakstā. 

 
2.9.2.  Studiju programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam 

RISEBA akadēmiskā augstākās izglītības studiju programmā „Arhitektūra” iegūstamais 
Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā atbilst LR ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 2 – „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu”: 

 
 

 2.4.tabula 
Prasības LR Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par valsts 
akadēmiskās izglītības standarts.” 

RISEBA akadēmiskā bakalaura 
programma „Arhitektūra” 

13.p. Bakalaura programmas apjoms ir 
120 līdz 160 kredītpunktu, no kuriem ne 
mazāk kā 10 kredītpunktu ir bakalaura 
darbs. Studiju ilgums pilna laika studijās ir 
seši līdz astoņi semestri. 

Studiju programmas apjoms – 140 
kredītpunktu. 
Bakalaura darbs 10 kredītpunktus. 
Studiju ilgums septiņi semestri. 
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14.p. Bakalaura studiju programmu veido 
tās obligātā daļā (ne mazāk kā 50 
kredītpunktu), obligātās izvēles daļa (ne 
mazāk kā 20 kredītpunktu) un brīvās 
izvēles daļa. 

Studiju programmas kursu apjomi attiecīgi 
ir: 
obligātā daļā - 95 kredītpunkti; 
obligātās izvēles daļa - 39 kredītpunkti; 
(prakses - 6 kredītpunkti) 
brīvās izvēles daļa - 6 kredītpunkti; 

1. p. Bakalaura grādu – izglītības  
zinātņu bakalaurs, humanitāro zinātņu 
bakalaurs, sociālo zinātņu bakalaurs, 
dabaszinātņu bakalaurs, inženierzinātņu 
bakalaurs, lauksaimniecības zinātņu 
bakalaurs, veselības zinātņu bakalaurs un 
vides zinātņu bakalaurs – piešķir 
radniecīgu zinātņu nozaru grupā atbilstoši 
Latvijas Republikas izglītības klasifikācijā 
noteiktajām izglītības tematiskajām 
grupām. 

Studiju programmu apguves noslēgumā 
tiek piešķirts Inženierzinātņu bakalaura 
akadēmiskais grāds arhitektūrā. 
 
 
 
 
 

      
  Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt otrā līmeņa arhitekta profesionālā 
augstākās izglītības studiju programmā un /vai profesionālā maģistra studiju programmā. Analizējot 
studiju programmas “Arhitektūra” satura atbilstību Valsts standarta un LR izglītības klasifikācijā 
noteiktajām izglītības tematiskajām grupu prasībām, var secināt, ka RISEBA studiju programma 
pilnībā atbilst Valsts standarta prasībām.  
 

2.9.3. Darba devēju atsauksme par studiju programmu un potenciālo absolventu 

nodarbinātību  

Latvijas arhitektu savienības atsauksmes par studiju programmas atbilstību Latvijas un 
Eiropas arhitekta profesijas standartiem atbilstošajā Bakalaura līmenī, Latvijas arhitektūras jomas 
darba devēja, biroju vadītāju atsauksmes pielikumā Nr.7. 

 
2.9.4. Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Eiropas Savienībā 

Izstrādājot RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” saturu un 
realizācijas metodes, bija izmantota pieredze līdzīgu studiju programmu īstenošanā. RISEBA 
programma ir līdzīga Vācijas Brandenburgas Tehniskās universitātes un Rīgas Tehniskās 
universitātes realizētai Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais bakalaura programmai arhitektūrā. 

RISEBA Arhitektūras studiju programma salīdzināta ar Brandenburgas tehniskā 
universitātes Arhitektūras programmu, jo tā Vācijas augstskolu katalogā ‘CHE Hochschulranking 
2010/11’ ieguvusi Vācijas atzītākās arhitektūras programmas vērtējumu. RISEBA Programmas 
direktors Oskars Redbergs šajā universitātē izstrādā savu doktora darbu un pārzina labo studiju 
organizācijas un pedagoģisko praksi šajā programmā. 

Saskaņošanas stadijā ir Brandenburgas tehniskās Universitātes programmas ‘Architecture’ 
(Bachelor of Science) Lehrstuhl Entwerfen und Gebäudekunde programmas vadītāja, Prof. Dr.h.c. 
Dipl.-Ing. Jörg J. Kühn atsauksme par RISEBA bakalaura studiju programmas atbilstību Eiropas 
arhitekta izglītības normatīviem un Boloņas deklarācijai skatīt  
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RISEBA un Brandenburgas TU studiju programmu salīdzinājums 
 

RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” tika salīdzināta ar 
Brandenburgas Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmu ‘Architecture’ 
(Bachelor of Science) Lehrstuhl Entwerfen und Gebäudekunde . (www.tu-cottbus.de). 

2. 5. tabula 
RISEBA studiju programmas studiju kursu sadalījums pa moduļiem  

 
Nr.p
. 
k. 

Priekšmeta nosaukums ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

ECTS 
kredīt

p. 
skaits 

 

 Moduļi 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. 7.s. Kopā 
1. VT Vēsture un teorija 3 3 3 3 3 3 3 21 (14) 
2. BT Būvniecības 

tehnoloģijas 
3 6 6 9 9 6  39 (26) 

3. TM Tēlotājmākslas 6 3 6 6 6 3  30 (20) 
4. ET Projektu vadība, 

ekonomika un tiesības 
 1,5  1,5  3 6 12 (8) 

5. 
 

AP Arhitektūras 
projektēšana un  

12 10,5 9 7,5 9 7,5 3 58,5 (39)  

6. PP Pilsētplānošana   3  3   6 (4) 

7. HS Humanitārie un Sociālie 
priekšmeti 

6  3  1,5   10,5 (7) 

8. BA Bakalaura darbs       15 15(10) 
9. PR Prakse  3  3  3  9(6) 
10. Brīvās izvēles  3    3 3 9(6) 
  30 30 30 30 30 30 30 210 (140) 

 
2. 6. tabula 

Brandenburgas TU studiju kursu sadalījums pa moduļiem 
 

Nr
.p. 
k. 

Priekšmeta nosaukums ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp
. skaits 

ECTS 
kredītp. 
skaits 

 Moduļi 1.s. 2.s. 3.s. 4.s. 5.s. 6.s. Kopā 
1. VT Vēsture un teorija 6 6 3 3 3 3 24 
2. BT Būvniecības 

tehnologijas 
  12 12 6 6 36 

3. TM Tēlotājmākslas 12 12   3 3 30 
4. ET Projektu vadība, 

ekonomika un tiesības 
    6 6 12 

5. AP Arhitektūras 
projektēšana  

12 8 8 10 8  46 

6. PP Pilsētplānošana   3 3 3 3 12 
7. BA Bakalaura darbs      10 10 
8. EX Ekskursija  4     4 
9. S Starpnozaru   2 2 2  6 
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  30 30 30 30 30 30 180 

 
Izvērtējot RISEBA akadēmisko bakalaura studiju programmu “Arhitektūra” un 

Brandenburgas Tehniskās universitātes akadēmisko bakalaura studiju „Architecture” (Bachelor of 
Science) programmu, ka abu studiju programmu ilgums atšķiras par vienu semestri. RISEBA 
piedāvātās programmas ilgums ir garāks nekā BTU par vienu semestri. Tas saistīts ar Latvijas 
likumdošanu, profesijas standarta prasībām un Latvijā līdz šim iedibināto tradīciju. 

Paredzamais kopējais RISEBA studiju ilgums, kas nepieciešams, lai iegūtu otrā līmeņa 
arhitekta profesionālo augstāko izglītību un /vai profesionālo maģistra grādu, tāpat kā 
Brandenburgas TU un lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu universitāšu ir paredzēts 5 gadi. 

RISEBA studiju programmas garums ir 140 kredītpunktu ( 210 ECTS), BTU studiju 
programmas garums ir 120 kredītpunktu ( 180 ECTS). 

RISEBA piedāvātājā programmā ir vairāk studiju kursu, taču proporcionālais sadalījums pa 
studiju moduļiem abām augstskolām ir līdzīgs. 

Atsevišķi studiju kursi sakrīt pilnībā vai daļēji, no kuriem atsevišķi kursi atrodas dažādās 
sadaļās (obligātie, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles). Šīs atšķirības nosaka katras programmas 
specifika. Vairāki studiju kursi Brandenburgas Tehniskās universitātes programmā, sevī ietver 
tēmas, kas RISEBA studiju programmā ir izdalīti atsevišķi un otrādi. 

RISEBA piedāvātajā programmā ir plašāka brīvās izvēles kursu klāsts, ko arī nosaka 
programmas specifika. RISEBA piedāvātajā programmā paredzēta prakse, kas BTU tās vietā tiek 
paredzēta ‘Ekskursiju ‘un ‘Starpnozaru’ kursiem. 

Pēc sekmīgas studiju beigšanas gan RISEBA, gan Brandenburgas Tehniskās universitātes 
programmā attiecīgajās studiju programmās studenti iegūst inženierzinātņu bakalaura akadēmisko 
grādu arhitektūrā. 

 
RISEBA un RTU studiju programmu salīdzinājums 

 
RISEBA Arhitektūras studiju programma salīdzināta ar Rīgas Tehniskās universitātes 

Arhitektūras programmu, jo šī ir vecākā un vienīgā arhitektūras skola Latvijā ar lielu pieredzi un 
tradīcijām. Lielākā daļa no Latvijas arhitektiem ir RTU augstskolas beidzēji un labi pārzina studiju 
organizāciju šajā programmā. 

RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” tika salīdzināta ar Rīgas 
Tehniskās universitātes akadēmiskā bakalaura studiju programmu „Arhitektūra”. (www.rtu.lv).  

 
2. 7. tabula 

Rīgas Tehniskā universitāte, APF Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa 
administrēšanas augstskola 

Nr.p. 
k. 

Priekšmeta nosaukums ECTS 
(kredītp
. skaits) 

ECTS 
(kredītp. 
skaits) 

Priekšmeta nosaukums 

    AP. ARHITEKTŪRAS 
PROJEKTĒŠANA 
Projektēšanas metodika, ēku 
tipoloģijas, dzīvojamās ēkas, 
sabiedriskās ēkas, rekonstrukcijas, 
pilsētplānpšana, transporta 
infrastruktūra, ainavu arhitektūra 

1. Arhitektūras kompozīcija 3 (2) 3 (2) Arhitektūras kompozīcija  
9 (6) Projektēšanas pamati I 2. Arhitektūras projektēšana I 16,5 (11) 

7,5 (5) Projektēšanas pamati II 
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3. Arhitektūras projektēšana II 16,5 (11) 9 (6) Arhitektūras projektēšana I 
4.   7,5 (5) Arhitektūras projektēšana II 

9 (6) Arhitektūras projektēšana III 5. 
 

Arhitektūras projektēšana III 12 (8) 
7,5 (5) 

 
Arhitektūras projektēšana IV 
 

6. Arhitektūras projektēšana IV 
 

3 (2) 3 (2) Digitālā projektēšana 

7. Ēku tipoloģija 6 (4) 3 (2) Interjera dizains   
8.   3 (2) Mājokļu pārplānošana 

    PP. PILSĒTPLĀNOŠANA 
Pilsētplānošana un ainavu arhitektūra 

9. Pilsētbūvniecības pamati 3 (2) 3 (2) Pilsētplānošana (Urban plan.) 
10. Ārtelpas detaļiekārtas 3 (2) 3 (2) Ainavu arhitektūra 
11. Teritorijas labiekārtošana un 

transports 
3 (2) 3 (2) Baltijas arhitektūras un ainavas 

studijas 
    VT. VĒSTURE UN TEORIJA 

Būvniecības vēsture, Mākslas vēsture, 
Arhitektūras teorija, pieminekļu 
aizsardzība, būvniecības paņēmienu 
vēsture. 

12. Mākslas vēsture 3 (2) 3 (2) Ievads Arhitektūras kultūrā 
13. Arhitektūras vēsture I 9 (6) 9 (6) Mākslas, Arhitektūras un  

pilsētbūvniecības vēsture I, II, III 
14. Arhitektūras vēsture II 9 (6) 3 (2) Arhitektūras teorija un kritika I 
15.   3 (2) Arhitektūras teorija un kritika II 
16.   3 (2) Kultūras mantojums  
17.   3 (2) Ēku ilgmūžība 
    TM. TĒLOTĀJMĀKSLA 

Zīmēšana, gleznošana, skultptūra, 
datorapmācība, CAD 

18. Zīmēšana I 7,5 (5) 6 (4) Tēlotājmāksla I 
19. Zīmēšana II 6 (4) 6 (4) Tēlotājmāksla II 
20. Zīmēšana III 6 (4) 6 (4) Tēlotājmāksla III 
21. Gleznošana 6 (4)   
22. Gleznošana speckurss 3 (2)   
23. Skulptūra 6 (4)   
24. Datormācība (pamatkurss) 4,5 (3) 3 (2) Datormediji arhitektūrā 
25. Datorzinību pielietojums 

arhitektūras projektēšanā 
3 (2) 6 (4) Datorprogrammu pielietojums 

projektēšanā I,II 
26. Grāmatu grafika, plakāts 6 (4)   
27. Tēlotāja ģeometrija 6 (4) 6 (4) Tēlotāja ģeometrija 
    ET. PROJEKTU VADĪBA, 

EKONOMIKA, TIESĪBAS 
Projektu un organizāciju vadība, 
būvniecības ekonomika, būvniecības 
likumdošana un normatīvi. 

28. Ekonomika 3 (2) 3 (2) Ekonomika 
29.   3 (2) Projektu un būvniecības vadība 
30.   3 (2) Organizāciju vadība 
31. Civilā aizsardzība 1,5 (1) 1,5 (1) Civilā aizsardzība 
32. Tiesību pamati 3 (2) 3 (2) Tiesību pamati 
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33.   1,5 (1) Darba aizsardzības pamati 
34.   1,5 (1) Ētika un sociālā atbildība 

arhitektūrā 
35.    BT. BŪVNIECĪBAAS 

TEHNOLOĢIJAS 
Būvkonstrukcijas, būvmateriāli, būvju tehnoloģijas 
un prakse. 

36. Ēku daļas  6 (4) 3 (2) Būvniecības tehnoloģiju pamati 
37.   9 (6) Būvniecības tehnoloģijas un 

prakse I, II, III  
38. Ēku inženiertehniskās iekārtas 3 (2) 
39. Ūdens apgāde un kanalizācija 3 (2) 
40. Būvniecības siltumfizika 3 (2) 

6 (4) Būvfizika un ēku klimata kontrole 
I,II 

41. Ģeodēzija arhitektiem 3 (2) 3 (2) Ģeodēzija 
42. Mehānikas pamati (ievadkurss) 3 (2) 3 (2) Ievads būvkonstrukcijās 
43. Mehānikas pamati (pamatkurss) 6 (4) 
44. Tērauda un koka konstrukcijas 6 (4) 

9 (6) Ēku būvkonstrukcijas I. II. III 
 

45. 
 

Matemātika 6 (4) 6 (4) Matemātika I un II 

46.    HS. HUMANITĀRIE, 
SOCIĀLIE PRIEKŠMETI 

47. Sociālās attīstības modeļi 3 (2) 3 (2) Ievads socioloģijā 
48. Vispārējā socioloģija 3 (2) 3 (2) Vides Psiholoģija 
50. Mazās grupas un personības 

socioloģija 
3 (2)   

51. Vadības socioloģija 3 (2)   
52. Latvijas politiskā sistēma 3 (2)   
53. Apvienotā Eiropa un Latvija 3 (2)   
54. Politoloģija 3 (2)   
55. Angļu valoda 3 (2) 3 (2) Angļu valoda 
56. Vācu valoda 1,5 (1)   
57. Franču valoda 1,5 (1)   
58.    PR. PRAKSE 
59.   9 (6) Mācību prakse/ Pētnieciskā prakse 
60.    BD. BAKALAURA DARBS 
61. Bakalaura darbs 15 (10) 15 (10) Bakalaura darbs 
     

 
Izvērtējot RISEBA akadēmisko bakalaura studiju programmu “Arhitektūra” un Rīgas 

Tehniskās universitātes akadēmisko bakalaura studiju programmu “Arhitektūra”, var secināt, ka 
kopumā 140 kredītpunktu ( 210 ECTS) apjomā ir kursi, kas sakrīt pilnībā vai daļēji, no kuriem 
atsevišķi kursi atrodas dažādās sadaļās (obligātie, ierobežotās izvēles vai brīvās izvēles). Šīs 
atšķirības nosaka katras programmas specifika. Vairāki studiju kursi Rīgas Tehniskās universitātes 
programmā, sevī ietver tēmas, kas RISEBA studiju programmā ir izdalīti atsevišķi un otrādi. 
RISEBA piedāvātajā programmā ir plašāka brīvās izvēles kursu klāsts, ko arī nosaka  programmas 
specifika.  

Pēc sekmīgas studiju beigšanas gan Rīgas Tehniskās universitātes programmā, gan RISEBA 
studiju programmā studenti iegūst inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grādu arhitektūrā. 
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2.10. Ārējie sakari 

2.10.1. Sadarbība ar darba devējiem 

 
Arhitekti ir aktīvi iesaistīti ‘kultūras būvniecībā’; tiem ir uzlikts pienākums pret sabiedrību, 

pasūtītāju un apkārtējo vidi. Pabeidzot Bakalaura programmu, beidzēji ir spējīgi attīstīt idejas un 
projektus skiču līmenī, kas sadarbībā ar atbildīgo –sertificēto arhitektu var tikt realizētas un 
īstenotas dabā. Bakalaura studijas RISEBA sniedz iemaņas, kas ir nepieciešamas studiju beidzējiem 
lai strādātu arhitektūras firmās atbilstoši labākajiem standartiem. 

Studiju programmai ir cieša sasaiste ar profesionālās arhitektūras jomas uzņēmumu darba 
devējiem. Jau pirmajā studiju programmas gadā pēc tās licencēšanas jau ir noslēgti sadarbības 
līgumi gan ar Arhitektu birojiem „Standardsituation.lv”,  „Sampling”, „A.R.T. projekts”. 

RISEBA programmā arhitektūras projektēšanas kursus un praktiskās nodarbības vada gan 
akadēmiķi, gan jauni praktizējoši arhitekti, līdzīgi kā tas notiek citur Eiropā.   

Sadarbības līgumi pirmkārt paredz studentu prakses iespējas šajos birojos. Taču ar to 
sadarbība neaprobežojas. Ir uzsākts darbs pie Latvijas arhitektu savienības īpaša- asociētā biedra 
statusa notiekšanās arhitektūras studentiem. Šīs sasaiste nodrošina aktīvu sadarbību dažādos 
arhitektūras jomas projektos, kā arī zināmu ietekmi arhitektūras politiku Latvijā.  

2012. gada 16. martā „Radi Latvija” (http://www.radilatvija.lv) pasākuma ietvaros Vides 
aizsardzības un reģionālās  attīstības ministrija uzaicināja RISEBA bakalaura programmas 
„Arhitektūra” studentus piedalīties Radošu ideju darbnīcās reģionu un pašvaldību attīstības 
plānošanas speciālistiem. Arhitektūras studenti izmantoja savas grafiskās reprezentācijas tehnikas, 
lai prezentētu idejas plašākai publikai. 

Lai dibinātu kontaktus un attīstītu savstarpējo sadarbību ar profesionālajiem arhitektiem 
2012. gada februārī RISEBA bakalaura programma „Arhitektūra” iedibināja jaunu arhitektu hokeja 
turnīru Arhikauss (ArchiCup) profesionālajiem arhitektiem un arhitektūras studentiem uz Zunda 
kanāla. Ir plānots, ka šāds pasākums varētu kļūt par tradīciju un notikt katru gadu 

Kopš studiju programmas „Arhitektūra” sākšanas 2011. gadā ir uzsākts arhitektūras un 
pilsētplānošanas jautājumiem veltīta atvērto jeb publisko lekciju cikls. Publiskās RISEBA lekciju 
cikla ietvaros, līdz šim lekcijas nolasījuši vairāki sabiedrībā zināmi arhitekti: Andris Roze (Kanāda), 
Andris Kronbergs (Latvija), Yanar Husein (Somija), Manten Devriendt (Beļģija), Arnis Dimiņš 
(Latvija) uc.. 2012. gada martā RISEBA Bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” studiju 
programmas ietvaros notika pirmā Skype lekcija ar Vankūveras arhitektu biroja „dgbk architects” 
vadītāju Roger Green. Lekcijas tēma „Sustainable design.” 

2012. gada 13.–15. martā RISEBA Arhitektūras fakultāte sadarbībā ar Baltijas Arhitektūras 
centru organizēja starptautisku konferenci un meistarklasi – „Universālais dizains, draudzīga 
arhitektūra un publiskā telpa” par vides pieejamību un universālo dizainu, ievērojot Eiropas 
Sociālajā hartā ietvertos principus – ikviena cilvēka tiesības uz neatkarību, sociālo integrāciju un 
līdzdalību sabiedrības dzīvē. Konferences ietvaros notika starptautiski atzītu lektoru priekšlasījumi:  

Krzysztof Chwalibog, (director of UIA (Starptautiskā arhitektu savienība) work programme 
"Architecture for all region II" (Poland), Tatyana Tarasova, Head Architect of Ulyanovsk Region 
(Russia), Manten Devriendt,   RISEBA (Latvia), Prof. Jonas Audejaitis, Dean of Kaunas Art 
Academy (Lithuania), Inara Karklina, architect FORMA (Latvia), Aleksandr Rappaport, Doctor of 
Art history (Latvia, Russia). Ir plānots, ka šāda konference varētu kļūt par tradīciju un notikt katru 
gadu 
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2.10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas studiju 

programmas 

 
 Arhitektūras studiju programmai ir noslēgts sadarbības līgums par RISEBA studentu 
pārņemšanu programmas likvidācijas gadījumā, ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kura 
realizē līdzīgu studiju programmu ‘Ainavu arhitektūra un plānošana’,  

Šobrīd apstiprināšanas stadijā ir sadarbības līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes 
Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāti, kura realizē akadēmisko bakalaura studiju programmu -
inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais grāds arhitektūrā. Kopš RISEBA studiju programmas 
izveides 2011. gada septembrī, jau notikušas divas kopējas RISEBA un RTU arhitektu 
projektēšanas darbnīcas.  

Kopš programmas realizācijas sākuma vairākas reizes RTU pasniedzēji ir viesojušies 
RISEBA augstskolas jaunizveidotajā arhitektūras programmā. Ir izveidojusies sadarbība un pirmā 
studiju gada laikā jau notikusi pasniedzēju apmaiņa ar Brandenburgas Tehnisko universitāti, Ģentes 
universitāti, Berlīnes Tehnisko Universitāti un Kopenhāgenas Mākslas akadēmiju. Veidojas labi 
priekšnoteikumi, lai perspektīvā iespējama arī sadarbība zinātniskās pētniecības jomā. 

Augstskolai kopumā jau ir ļoti daudz ārvalstu sadarbības partneru. Pēc studiju programmas 
akreditācijas ir paredzēts noslēgt vairākus ERASMUS studentu un mācībspēku apmaiņas līgumus. 

 RISEBA bakalaura studiju programma „Arhitektūra” savā pirmajā darbības 2012. gadā, kā 
vienīgā Baltijas augstskolu programma ir uzaicināta pievienoties Spānijas, Beļģijas, Francijas un 
Vācijas augstskolām starptautiskajai Eiropas Savienības mūža izglītības pedagoģijas programmai 
OIKODOMOS (http://www.oikodomos.org). Projekta mērķis ir radīt virtuālu domu apmaiņas 
platformu lai veicinātu arhitektūras un mājokļu plānošanas studijas Eiropas mērogā. Ir paredzēts, ka 
2013. gadā RISEBA bakalaura programma „Arhitektūra” uzņems pie sevis starptautisko 
OIKODOMOS konferenci. 
 

2.11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja studiju programma tiek likvidēta, pieteicējs 
nodrošinās attiecīgās studiju programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības 

ieguvi citā augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā 
 

Error! Reference source not found. 
Bakalaura akadēmiskās studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem ir iespēja 

turpināt studijas akreditētā Latvijas Lauksaimniecības universitātē īstenojamajā akreditētā studiju 
programmā „Ainavu arhitektūra un plānošana”. 

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas „Arhitektūra” saturs, organizācija un struktūra 
ļauj studentiem būt mobiliem un likvidācijas gadījumā pāriet arī uz citu augstākās izglītības studiju 
programmu Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstu universitātēs, nepieciešamības gadījumā 
apgūstot un kārtojot papildus studiju priekšmetus. Bakalaura akadēmiskās studiju programmas 
„Arhitektūra” studenti ir RISEBA studenti, kuriem ir visas no tā izrietošās tiesības un garantijas. 

Līguma kopiju par bakalauru studiju programmas “Arhitektūra” studentu iespējām turpināt 
izglītības ieguvi Latvijas Lauksaimniecības universitātē īstenojamajā akreditētā studiju programmā 
„Ainavu arhitektūra un plānošana”, gadījumā, ja tiek likvidēta RISEBA studiju programma 
(Pielikums Nr.8. ) 

Apstiprināšanas stadijā ir vienošanās ar RTU par bakalauru studiju programmas “Arhitektūra” 
studentu iespējām turpināt izglītības ieguvi Rīgas Tehniskās universitātes īstenojamajā akreditētā 
studiju programmā „Arhitektūras”, gadījumā, ja tiek likvidēta RISEBA studiju programma. 
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3. STUDIJU PROGRAMMAS REALIZĀCIJA 

3.1. Studentu uzņemšana 

              RISEBA šīs studiju programmas ietvaros prasības uzsākot mācības, ir noteiktas valsts 
likumdošanā noteiktā kārtībā, saskaņā ar Augstskolu likuma 46. un 47. pantu, kā arī Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2006.gada 10. oktobra noteikumiem Nr.846 „Par prasībām, 
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās”. Par RISEBA akadēmiskā bakalaura studiju 
programmas “Arhitektūra” studējošiem var kļūt Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie 
iedzīvotāji. Tiem jābūt ar vispārējo vidējo izglītību vai arī ar četrgadīgo vidējo profesionālo 
izglītību. Par studiju programmas studējošiem var kļūt arī personas, kurām jau ir augstākā izglītība 
vai iegūts profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds. Programmā iespējams studēt ārzemju 
studentiem ERASMUS u.c. programmu ietvaros, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas Augstskolu 
likuma 83. pantu. 

Imatrikulācijai RISEBA akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Arhitektūra” pilna 
laika studijām un nepilna laika studijām uzņem personas, kas atbilst šādiem nosacījumiem: 

- ir iegūta vidējā izglītība; 
- vidusskolas atestāta sekmju izrakstā nav zemāka vērtējuma par 4; 
- ir nokārtots centralizētais eksāmens angļu valodā. 
- ir nokārtots centralizētais eksāmens matemātikā. 
- ir nokārtots RISEBA iestājeksāmens zīmēšanā.  

Personām, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, centralizēto eksāmenu 
sertifikāti nav nepieciešami 

Nepieciešamības gadījumā, lai paaugstinātu tehnisko zināšanu līmeni, pirms studiju 
programmas uzsākšanas RISEBA nodrošina studentiem papildus angļu valodas, matemātikas un 
zīmēšanas kursus. Ņemot vērā, ka studiju procesa gaitā liela nozīme ir arhitektūras projektēšanas 
kursam, kuros nepieciešama individuāla pieeja, pirms studiju procesa uzsākšanas tiek veikts 
potenciālo studentu radošais pārbaudījums, intervija un darbu portfolio prezentācija ar mērķi noteikt 
jauno cilvēku priekšzināšanas arhitektūras jomā.  

Uzsākot studiju procesu pēc imatrikulēšanas, studentiem tiek piedāvātas ievadlekcijas, kurās 
studenti tiek iepazīstināti ar augstskolu, tās iekšējiem normatīviem, organizatorisko sistēmu un 
materiāli tehnisko bāzi un studiju procesu. Šajās ievadlekcijās notiek iepazīšanās ar studentiem un 
viņu interešu loku, tiek veicināta arī savstarpējā sadarbība komandu darbā.  

Arhitektūras bakalaura programmā, kas darbu uzsākta 2011./2012.gadā ir viens ārvalstu 
students.  

 

3.2. Studiju programmas praktiskā īstenošana 

3.2.1. Izmantotās studiju metodes un vērtēšanas sistēma 

Orientācija uz problēmu risinājumu 
 Bakalaura programma pirmkārt ir veidota, lai apmācītu tos studentus, kuri nākotnē vēlas 

turpināt savas studijas arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programmā un /vai 
profesionālā maģistra studiju programmā. Bakalaura studiju laika studējošie iepazīstas ar studiju 
programmai piederošām arhitektūras izglītības un mācīšanas metodēm . Studējošie iemācās radoši 
rīkoties ar iegūtajām zināšanām gan individuāli, gan strādājot komandā. Studiju procesā uzsvars ir 
likts uz ‘problēmu-orientētu mācību procesu’. Bakalaura studiju programmā galvenā uzmanība tiek 
pievērsta tiem kursiem ir tieša saikne ar arhitektūras projektēšanu, arhitektūru, būvkonstrukcijas un 
būvniecību. 
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Arhitektūras projektēšanas darbnīca 

Galvenais Bakalaura programmas fokuss ir arhitektūras projektēšana. Arhitektūras 
projektēšana ir intelektuāla disciplīna, kuras uzdevums ir apsekot un analizēt sociālās, kulturālās un 
tehniskās problēmas un situācijas telpiskās kategorijās. Projektēšanas ietvaros tiek formulēti un 
aizstāvēti iespējamie jaunievedumi un risinājumu varianti arhitektūras projektu veidā, un norādīti tie 
pasākumi un iespējas, kuras kalpotu šo problēmu risināšanai un mērķu sasniegšanai. 
Projektēšanas aktivitāšu laikā, studenti sastopas ar sarežģītām arhitektoniskām problēmām. Viņi 
mācās risināt šīs problēmas neatkarīgi un izvēlēsities tās darba metodes, kuras būtu visatbilstošākās 
mērķu sasniegšanai. Arhitektoniskās problēma pēc savas būtības ir sarežģītas, jo projektu risināmos 
ir jāintegrē visdažādāko pušu intereses un atšķirīgo jomu prasības un priekšnoteikumi vienotā 
arhitektūras projektā.  
 
Vērtēšana 

RISEBA izmantotā vērtēšanas sistēma balstās uz sekojošiem principiem: 
- vērtējuma obligātums - nepieciešamība iegūt pozitīvu vērtējumu par katru studiju kursu; 
- akumulēšana – studējošā iegūtās zināšanas tiek vērtētas, summējot visus studiju laikā 

iegūtos pozitīvos vērtējumus; 
- prasību atklātība un skaidrība – uzsākot studijas, studējošais tiek informēts par studiju 

kursa saturu, prasībām un vērtējumu. 
RISEBA studiju un zināšanu novērtēšanas metodes ir objektīvas, un tiek konsekventi 

ievērotas. Ikvienas pārbaudes apjoms atbilst attiecīgā studiju kursa programmas saturam un 
Profesiju standartā noteiktām prasmju un zināšanu prasībām. 
Studiju rezultātus RISEBA vērtē pēc diviem rādītājiem: 

- kvalitatīvais vērtējums - atzīme 10 ballu sistēmā; 
- kvantitatīvais vērtējums – kredītpunktu skaits atbilstoši studiju kursa apjomam un 

nozīmīgumam. 
Studentu zināšanu kvalitāti RISEBA vērtē, pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības un 

zinātnes ministrijas rīkojumu un atbilstoši augstskolā esošiem vērtēšanas kritērijiem. 
Eksāmenu, kontroldarbu, patstāvīgo darbu, kursa darbu, prakšu un ieskaišu rezultātus vērtē 

ar atzīmi 10 ballu sistēmā (tabula 3.1.).  
 

3.1. tabula 

Apguves 
līmenis 

Vērtējums 
% Atzīme Skaidrojums 

Aptuvenā 
ECTS 
atzīme 

Vērtēšanas kritēriji: 
zināšanas, prasmes un iemaņas 

 
ļoti augsts 

 
96-100 

 
10 Izcili 

With 
distinction 

A 
Zināšanas, kas pārsniedz studiju 
programmas prasības, liecina par 
patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu 
dziļu izpratni. 

  
90-95 

 
9 Teicami 

Excellent A 
Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 
prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot 
iegūtās zināšanas. 

 
augsts 

 
80-89 

 
8 

 

Ļoti labi 
Very good B 

Pilnā mērā apgūtas studiju programmas 
prasības, taču reizēm trūkst dziļākas 
izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi 
piemērot sarežģītākajiem jautājumiem. 

  
70-79 

 
7 

Labi 
Good C Apgūtas studiju programmas prasības, 

taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi 
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mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē. 
  

60-69 
 

6 

 

Gandrīz labi 
Almost good D 

Apgūtas studiju programmas prasības, 
taču vienlaikus konstatējamas atsevišķu 
lielāku problēmu nepietiekoši dziļa 
izpratne. 

 
vidējs 

 
50-59 

 
5 

 

Viduvēji 
Satisfactory 

 
E 

Visumā apgūtas studiju programmas 
prasības, kaut arī konstatējama vairāku 
svarīgu problēmu nepietiekami dziļa 
izpratne. 

  
40-49 

 
4 

 

Gandrīz 
viduvēji 
Almost 

satisfactory 
E/FX 

Visumā apgūtas studiju programmas 
prasības, konstatējamas vairāku svarīgu 
problēmu nepietiekama izpratne un 
grūtības iegūto zināšanu praktiskā 
izmantošanā. 

  
26-39 

 
3 Vāji 

Bad Fail 
Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 
kursa svarīgākajām problēmām, taču nav 
spēju tās praktiski izmantot. 

 
zems 

 
10-25 

 
2 Ļoti vāji 

Very bad Fail 

Apgūtas virspusējas zināšanas par studiju 
kursa svarīgākajām problēmām, taču citās 
svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst 
orientācijas. 

  
1-9 

 
1 

Ļoti ļoti vāji 
Very, very bad Fail Nav izpratnes par studiju kursa pamat 

problemātiku. 
 
Zemākais pozitīvais vērtējums bakalaura studiju programmai ir četras balles (gandrīz 

viduvēji). Iegūstamo kredītpunktu summa ir norādīta studiju plānā. Lai novērtētu studentu izpildītā 
darba apjoma atbilstību plānam, katru semestri un studiju gadu tiek veikts tā kvantitatīvais 
vērtējums kredītpunktos - 1 kredītpunkts atbilst 40 akadēmiskajām stundām. 

Katrs pasniedzējs savā studiju kursā regulāri pārbauda studentu zināšanas, izmantojot kursa 
programmās un aprakstā norādītos pārbaudes veidus (kontroldarbi, mājasdarbi, referāti, 
prezentācijas, patstāvīgie darbi utt.). Prasības ir atkarīgas no studiju kursa specifikas un studiju 
procesa organizācijas tajā. Regulārs darbs semestrī ietekmē studiju kursa galīgo vērtējumu. 

Pamatojoties uz nolikumu „Prasības RISEBA pasniedzējiem”, pārbaudes veidu nosaka 
pasniedzējs, ņemot vērā prasības kursa apguvei un katra vērtējuma īpatsvaru. Eksāmeni RISEBA 
tiek organizēti gan rakstiski, gan mutiski. Gala vērtējums pēc studiju kursa apguves ietver studenta 
darba novērtējuma visa studiju kursa apguves laikā, tajā skaitā, līdzdalību un darba kvalitāti 
nodarbībās, kontroldarbu un patstāvīgo darbu rezultātus, kā arī eksāmena vērtējumu. Kursa apguve 
ir sekmīga, ja programmā noteiktās prasības ir izpildītas līdz pārbaudījuma perioda beigām, izņemot 
gadījumus, kad saņemts pārbaudījuma kārtošanas termiņa pagarinājums. 

Kursa darbu, lietišķo pētījumu un prakses atskaites saturu un kvalitāti, kā arī studējošo 
prezentācijas prasmi vērtē ar RISEBA rīkojumu nozīmēta komisija 10 ballu sistēmā. 

Praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jāaizstāv termiņā, saskaņā ar studiju 
grafiku. 

RISEBA studentu aktivitātes veicināšanai akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā, studiju gada 
ietvaros tiek piešķirti atvieglojumi RISEBA labākajiem studentiem. 
 (RISEBA studentu pārbaudījumu nosacījumus skat. pielikumā Nr.9.) 

Bakalaura studiju beigās ir jāizstrādā, jāuzraksta un jāaizstāv bakalaura darbs. Lai sekmīgi 
izpildītu visu kursu apjomu un iegūtu bakalaura grādu, bakalauriem savā noslēguma darbā ir 
jādemonstrē gan studiju procesā iegūtās akadēmiskās zināšanas gan atbilstoši savai izvēlētajai 
kvalifikācijai iegūtās praktiskā darba iemaņas. 
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Trešā mācību gada beigās studentiem ir jāizvēlas sava bakalaura darba tēma un praktiskās 
daļas uzdevums.  

Bakalaura darbs – 10 KP, kas sastāv no teorētiskās (A) un praktiskās (B) daļas. Teorētiskā 
daļa ir bakalaura līmeņa pētījums par kādu no arhitektūras vai pilsētvides attīstības jomas tēmām. 
Praktiskā daļa – pilnvērtīgs arhitektūras vai pilsētvides attīstības projekts. 

Darbs inženierzinātņu bakalaura akadēmiskā grāda arhitektūrā iegūšanai ir analītisks 
pētījums ar zinātniskā darba elementiem vides veidošanas mākslā par studentam individuāli uzdotu 
un Arhitektūras katedras sēdē apstiprinātu tematu. 

Bakalaura darba mērķis ir apliecināt studenta gatavību patstāvīgi veikt pētījumu: 
- demonstrējot telpiskās un analītiskās domāšanas prasmi; 
- izvēloties adekvātus tēmas izpētes līdzekļus un metodes; 
- mērķtiecīgi izstrādājot teorētiskā darba strukturālo plānu un apzinot pētāmās 

problēmas; 
- specifiskos aspektus; 
- nostiprinot patstāvīga darba iemaņas un spēju publiski aizstāvēt savu darbu; 

pierādot sagatavotību studiju turpināšanai arhitektūras izglītības nākamajā posmā 
Bakalaura darba izstrādi vada RISEBA struktūrvienības mācībspēks ar akadēmisko vai zinātnisko 
grādu, ne zemāku par arhitektūras maģistru. Var tikt arī pieaicināts konsultants par atsevišķiem 
specifiskiem jautājumiem. Bakalaura darbs tiek recenzēts. Bakalaura vadītāju un recenzentu 
apstiprina RISEBA studiju prorektors. Par recenzentu var būt persona ar akadēmisko vai zinātnisko 
grādu, ne zemāku par arhitektūras maģistru. Recenzijā jāatspoguļo temata aktualitāte, projekta 
izpildes kvalitāte, darba pozitīvie rādītāji un trūkumi, kā arī jādod slēdziens par to, vai ir iespējams 
piešķirt bakalaura akadēmisko grādu. 

Studiju programmas uzsākšanu, mācības, iespējamo kursu secību, kā arī sekmīgu studiju 
programmas apguvi reglamentē RISEBA Senātā apstiprinātie normatīvie dokumenti un RISEBA 
nolikums par arhitektūras bakalaura darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 

 
Bakalaura darba obligātās sastāvdaļas ir: 
- A. daļa. Bakalaura darba pase ar anotāciju; 
- B. daļa. Teorētiskā daļa. 
 

A praktiskā daļa: 
Bakalaura darba pase pēc pievienotā parauga izpildāma kā atsevišķa A4 formāta lapa, kurā  

grafiski jāattēlo pētījumā izmantotā studiju projekta galvenie telpiskie parametri (galvenais plāns un 
fasāde, perspektīva vai cits pētījumu raksturojošs materiāls) un jāpievieno 2 - 3 teikumus garš 
objekta apraksts. Projekta pase sējumā nav jāiesien. 
B Teorētiskā daļa: 

Teorētiskā daļa ir ne mazāk kā 50 lappuses garš teksts, kas var būt papildināts ar 
paskaidrojošām ilustrācijām. Atšķirīga formāta lapas, piemēram, grafiskās lapas, ieskaitāmas darba 
apjomā, kā ekvivalents A4 lappušu skaits. 

Teorētiskās daļas obligātās sastāvdaļas ir: 
- titullapa; 
- satura rādītājs; 
- ievads (apjoms – 3-5 lpp.), kurā īsi sniedz vispārējo tēmas aktualitātes raksturojumu, 

identificē pētījuma problēmu, norāda tēmas līdzšinējās izpētes līmeni, definē darba mērķi un 
risināmos uzdevumus, raksturo izmantoto metožu mērķtiecīgumu, kā arī prognozē sasniedzamos 
rezultātus un to izmantošanas virzienus;  

- izklāsts, kura strukturālās nodaļas atbilst pētāmās tēmas specifikai (piemēram, 
vēsturiskās attīstības apskats, ārvalstu un Latvijas pieredzes apkopojums un analīze, pētījumā 
izmantotā studiju projekta teorētiskais pamatojums); 
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- secinājumi (3-5 lpp.), kuros teorētiski apkopotas pētījuma novitātes; 
- informācijas avotu saraksts, kurā iekļauti visi izmantotie avoti. Sarakstam jābūt 

noformētam atbilstoši zinātniskajos darbos pieņemtajai metodoloģijai un RISEBA bibliogrāfiskās 
aprakstīšanas noteikumiem; 

- anotācija valsts valodā un divās svešvalodās ar virsrakstiem; 
- pielikumi (darba uzdevums un pētījumā izmantotā studiju projekta grafiskās daļas 

samazināts attēls A3 formātā). 
Studenti gala pārbaudījumus drīkst kārtot, ja: 
- pozitīvi ir novērtēta programmā paredzētā studiju kursa apguve; 
- novērtēta prakses atskaite; 
- izpildītas visas studiju līgumā noteiktās finansiālās saistības. 

Ja studiju programma ir sekmīgi apgūta un gala pārbaudījumos saņemts pozitīvs vērtējums  
(zemākais vērtējums 4 balles), studentiem tiek piešķirts Inženierzinātņu bakalaura akadēmiskais 
grāds arhitektūrā. (Studiju programmas bakalaura diploma un tā pielikuma paraugu skat. pielikumā 
Nr.10.) 

3.2.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības ietekme uz studiju darbu 

Arhitektūras studiju jomā, akadēmiskais personāls savās profesionālajās aktivitātēs pamatā 
darbojas divos virzienos – zinātniski pētnieciskajā un jaunrades darbā. Akadēmiskā personāla 
pētnieciskā darbība nodrošina atgriezenisko saiti zināšanu pārnesei no zinātniski pētniecības jomas 
uz jaunrades un otrādi. 

Arhitektūras katedrā, kuras ietvaros tiek realizēta akadēmiskā bakalaura studiju programma 
„Arhitektūra”, šobrīd ir izveidota zinātniski pētnieciskā darba komanda. Pētnieciskā darba komandā 
ir piramīdas tipa struktūra. Komandu vada katedras zinātņu doktors. Vidējo līmeni pētnieciskajā 
komandā sastāda katedras pasniedzējs un pasniedzēji. Pamatlīmeni veido bakalaura studiju 
programmu studenti, taču paredzēts, ka sākot ar šo 2012. gadu tiks licencēta arī otrā līmeņa 
arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju programma un /vai profesionālā maģistra studiju 
programma. 

3.3. Studējošo personības attīstība un iesaistīšana pētniecības projektos,prakses iespējas 

 Otrs virziens, kas ir saistīts ar akadēmiskā personāla jaunradi arī atstāj netiešu iespaidu uz 
studiju procesu, jo studenti tiek iepazīstināti ar konkrēta radošā darba jaunrades analīzi, jaunākajām 
metodēm un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Dažos gadījumos studenti arī tiek pieaicināti ar savu 
ieguldījumu palīdzēt izveidot kādu jaunrades darbu vai tā posmu, kas tiek iekļauts studiju procesa 
praktiskā darba ietvaros. 
 Jaunrades process pamatā balstās uz konkrētu radošo personību, tādēļ ļoti būtiski ir jau 
studiju procesa laikā veidot un attīstīt jauno speciālistu radošo potenciālu un patstāvīgu domāšanu, 
spējas stratēģiski un analītiski formulēt un komunicēt profesionālus aspektus, kā arī pilnveidot savu 
profesionālo kvalifikāciju. 
 Mācību un pētnieciskās prakses ietvaros studentiem tiek dota iespēja praksē iepazīties ar 
arhitektūras jomā strādājošiem uzņēmumiem, praktizējošiem arhitektiem, atsevišķiem projektiem 
un būvēm. (Prakses sadarbības līgumus skat. pielikumā Nr.11.) 

Jau pirmajā gadā studenti dosies praksē uz Berlīni, lai tiktos ar citu augstskolu, piemēram, 
Berlīnes tehniskās universitātes, studentiem, mācībspēkiem, viesotos arhitektu birojos, piemēram 
Cobe.dk, PR Architekten uc., tiktos ar Vācijas arhitektūras centra vadību (DAZ). Līdz ar to 
praktiski jebkuram studentam ir iespēja padziļināti iepazīt to arhitektūras jomu, kas viņu vairāk 
interesē. Tik plašas prakses iespējas ir izdevies panākt nodrošinot starptautisku pasniedzēju sastāvu, 
mērķtiecīgu darbu un kontaktu dibināšanu starp vadošajiem nozares uzņēmumiem un augstskolu. 

No 2012. gada 27. februāra - 5. martam RISEBA Arhitektūras fakultāte aicināja RTU 
Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultātes bakalaura programmas „Arhitektūra” studentus 
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piedalīties kopīgā studiju projektā — „Build Your Own Bridge” konkursā , būvējot savu tilta 
modeli, kam jāiztur noteikta slodze. Ir plānots, ka šāds sadarbības projekts starp abām augstskolām 
varētu kļūt par tradīciju un notikt katru gadu 

2012. gada 15. martā konferences – „Universālais dizains, draudzīga arhitektūra un publiskā 
telpa” ietvaros notika vides pieejamību un universālā dizaina meistarklase, kuru vadīja arhitekte 
Ināra Kārkliņa, kuras būves apbalvotas ar UIA (International Union of Architects) kongresā, Tokijā 
par videi draudzīgāko objektu, kā arī ieguvusi atzinības rakstu par veiksmīgu dizaina risinājumu. 
Meistarklases temats bija vides pieejamības risinājumi Vaivaru pamatskolas mācību telpu 
uzlabošanai atbilstoši bērnu ar īpašām vajadzībām prasībām. Ir plānots, ka šāda konference varētu 
kļūt par tradīciju un notikt katru gadu 
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4. STUDĒJOŠIE 

4.1.  Studējošo skaits programmā 

Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” tiek realizēta pirmo studiju gadu. 
Neraugoties uz to, salīdzinoši ar studējošo skaitu pirmajā kursā līdzīgās programmās citās 
augstskolās, piemēram, RTU bija 45, bet RISEBA šajā studiju programmā pirmajā studiju gadā 
imatrikulēto skaits bija 31 dienas nodaļā. Eksmatrikulēto studentu skaits RISEBA programmas 
pirmajā studiju gadā, atbilstoši RISEBA studiju nolikumam, varēs tikt noteikts tikai pirmā studiju 
gada beigās pēc sesijas, 2012. gada jūnijā.  

 

4.2. Studējošo aptaujas un to analīze 

Studējošo aptaujas ir viens no RIEBA administrācijas sadarbības veidiem ar studējošajiem, 
kuru mērķis ir studējošo iesaistīšana studiju procesa izvērtēšanā un pilnveidošanā. Studējošo 
aptaujas RISEBA notiek regulāri, divas reizes gadā, par visiem studiju kursiem. 

Studējošo aptauju katra studiju kursa beigās veic programmas vadība. Aptauju rezultātā tiek 
iegūta tieša atgriezeniskā informācija par studiju kursa kvalitāti, studējošo attieksmi, apmierinātību, 
izdales materiālu pietiekamību un atbilstību tēmas izklāstam. 
 Anketa sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ar piecu jautājumu palīdzību noskaidro katra 
studenta katra konkrēta studiju kursa satura vērtējumu. Otrā daļa ar astoņu jautājumu palīdzību 
noskaidro konkrētā mācībspēka vērtējumu. Trešā sadaļa ir veltīta studentu ieteikumiem brīvā formā 
par to kā uzlabot konkrētā studiju kursa apmācību procesu. 

Ar studējošo viedokļu apkopojumu programmas vadība iepazīstināja katru docētāju, kopā ar 
docētāju izanalizēja viņa darba vērtējumu, lai palīdzētu pilnveidot darba kvalitāti.  

Turpmāk tiek atspoguļots fragments no studējošo aptaujas analīzes, kas balstās uz iegūto 
informāciju, anketējot studiju programmā studējošos par programmas ietvaros apgūto studiju kursu. 
  
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Projektēšanas pamati” 

Par kursu „Projektēšanas pamati” aptaujas anketu aizpildīja 17 respondenti –1.kursa 
studējošie no dienas nodaļas.  

4.1. attēls      
 

    min vid.rez. max 
1 daudz jauna uzzinājis/iemācījies 0 4.3 5.0 
2 studenti informēti par saturu, prasībām, kritērijiem 0 4.2 5.0 
3 kurss nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un materiāliem 0 3.7 5.0 
4 viela izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno  0 4.1 5.0 
5 studentiem iespējams uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 0 4.2 5.0 
6 nodrabību sākums un beigas tiek precīzi ievērotas 0 3.2 5.0 
7 efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 0 4.4 5.0 
8 rosināja domāt analītiski 0 4.4 5.0 
9 skaidrojums par darbiem un novērtējumu 0 4.1 5.0 

10 konsultācijas ārpus nodarbībām 0 4.4 5.0 
11 ieteiktu draugam 0 4.2 5.0 

 
Kopējā studiju kursa „Projektēšanas pamati” (Basic of Design) praktiskās un akadēmiskās 

lietderības novērtējums ir augsts un tas svārstās no 64% - 88% novērtējumam 100% sistēmā. 64% 
novērtējums saņemts par nodarbību sākuma un beigu ievērošanu Tas saistīts ar Projektēšanas 
studijas īpašo uzbūvi, kuru veido lekcijas, konsultācijas un patstāvīgais darbs, kas bieži vien prasa 
vairāk laika nekā noteikts studiju plānā. 
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74% novērtējums saņemts par kurss nodrošinātību ar  nepieciešamo literatūru un 
materiāliem. Tas saistīts ar to, ka RISEBA bibliotēkas krājums šobrīd tikai top un katru mēnesi 
notiek krājuma papildināšana ar jaunākajām grāmatas un žurnāli. 

84% apjomā studenti ir novērtējuši studiju kursa darbu izstrādes saturu un informētību par 
kritērijiem darbu izvērtēšanā. 

Augstākais novērtējums 88% saņemts uzskates līdzekļu pielidošanu nodarbībās un 
analītiskas domāšanas rosināšanu kursa ietvaros. Tāpāt studenti ar 88% ir novērtējuši pasniedzēju 
darbu ar studentiem ārpus nodarbībām – konsultācijās. 

Piezīmju sadaļā studenti raksta, ka kurs „Projektēšanas pamati” (Basics of Design) ir viens 
no diviem nozīmīgākajiem kursiem studiju programmā. Studenti novērtē pasniedzēju pieredzi un 
profesionalitāti. 
 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Angļu valoda” 

Par kursu „Angļu valoda” aptaujas anketu aizpildīja 17 respondenti – dienas nodaļas 1. 
kursa studējošie.  

4.2. attēls      
 

  min vid.rez. max 
1 daudz jauna uzzinājis/iemācījies 0 4.5 5.0 
2 studenti informēti par saturu, prasībām, kritērijiem 0 4.6 5.0 
3 kurss nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un materiāliem 0 4.8 5.0 
4 viela izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno 0 4.6 5.0 
5 studentiem iespējams uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 0 4.5 5.0 
6 nodarbību sākums un beigas tiek precīzi ievērotas 0 4.7 5.0 
7 efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 0 4.7 5.0 
8 rosināja domāt analītiski 0 4.2 5.0 
9 skaidrojums par darbiem un novērtējumu 0 4.5 5.0 
10 konsultācijas ārpus nodarbībām 0 3.8 5.0 
11 ieteiktu draugam 0 4.2 5.0 

 
Kopējā studiju kursa „Angļu valoda” (English Language) praktiskās un akadēmiskās  

lietderības novērtējums ir augsts un tas svārstās no 76% - 96% novērtējumam 100% sistēmā.  
76% novērtējums saņemts par konsultācijām ārpus nodarbībām. Tas saistīts ar to svešvalodu 

kurss paredz nozīmīgu darba daļu veikt patstāvīgi arī bez mācību spēku klātbūtnes. 
84% novērtējums saņemts par rosinājumu domāt analītiski. Šeit, jāpiezīmē, ka svešvalodu 

apguvē analītiska domāšana nav prioritāte, tā vietā par prioritāti tiek uzskatīta iespēja studentiem 
iesaistīties diskusijā ar pasniedzēju 90% un nepieciešamās literatūras nodrošinājums 96% , kas ir 
studiju kursa visaugstākais novērtējums. Tas saistīts ar RISEBA augstskolas bibliotēkas ievērojamo 
grāmatu un publikāciju krājumu angļu valodā. 

Piezīmju sadaļā studenti raksta, ka viņiem liekas vērtīga pasniedzēja spēja ieklausīties 
studentos un palīdz individuāli izvēlēt kursa darbu tematus saistībā ar specifiski par kādu atsevišķu 
arhitektūras jomu. 

 
Rezultātu interpretācija par studiju kursu „Vides psiholoģija (Environmental Psichology)” 

Par kursu „Vides psiholoģija” aptaujas anketu aizpildīja 14 respondenti – dienas nodaļas 1. 
kursa studējošie.  

    4.3. attēls     
  

    min vid.rez. max 
1 daudz jauna uzzinājis/iemācījies 0 4.7 5.0 
2 studenti informēti par saturu, prasībām, kritērijiem 0 4.9 5.0 
3 kurss nodrošināts ar nepieciešamo literatūru un materiāliem 0 4.3 5.0 
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4 viela izklāstīta viegli un saprotami, uzsverot galveno  0 4.6 5.0 
5 studentiem iespējams uzdot jautājumus un piedalīties diskusijā 0 4.8 5.0 
6 nodarbību sākums un beigas tiek precīzi ievērotas 0 4.9 5.0 
7 efektīvi izmantoja audiovizuālās uzskates līdzekļus 0 4.7 5.0 
8 rosināja domāt analītiski 0 4.3 5.0 
9 skaidrojums par darbiem un novērtējumu 0 4.3 5.0 

10 konsultācijas ārpus nodarbībām 0 3.8 5.0 
11 ieteiktu draugam 0 4.5 5.0 

 
Kopējā studiju kursa „Vides psiholoģija” (Environment Prichology) praktiskās un 

akadēmiskās lietderības novērtējums ir augsts un tas svārstās no 76% - 98% novērtējumam 100% 
sistēmā. „Vides psiholoģija” ir jauns un Latvijā unikāls studiju kurss, kas tapis īpaši RISEBA 
bakalaura studiju programmas „Arhitektūra” realizācijai. 

76% novērtējums saņemts par konsultācijām ārpus nodarbībām. Vienlaikus studentu 
piezīmēs tiek veltīti vislabākie vārdi kursa pasniedzējam par viņa profesionalitāti un plašajām 

86% novērtējums saņemts par kurss nodrošinātību ar  nepieciešamo literatūru un 
materiāliem. Tas saistīts ar to, ka RISEBA bibliotēkas krājums ticis papildināts ar kursam 
nepieciešamajām grāmatām. Tas saistīts ar Projektēšanas studijas īpašo uzbūvi, kuru veido lekcijas, 
konsultācijas un patstāvīgais darbs, kas bieži vien prasa vairāk laika nekā noteikts studiju plānā. 

74% novērtējums saņemts par kurss nodrošinātību ar  nepieciešamo literatūru un 
materiāliem. Tas saistīts ar to, ka RISEBA bibliotēkas krājums šobrīd tikai top un katru mēnesi 
notiek krājuma papildināšana ar jaunākajām grāmatas un žurnāli. 

84% apjomā studenti ir novērtējuši studiju kursa darbu izstrādes saturu un informētību par 
kritērijiem darbu izvērtēšanā. Augstākais novērtējums 98% saņemts par nodarbību sākuma un beigu 
ievērošanu 

Piezīmju sadaļā studenti raksta, ka kurs „Vides psiholoģijas”(Environmental Psichology) ir 
viens no izcilākajiem studiju programmas kursiem. Pasniedzēja profesionalitāte novērtēta ar 
visaugstāko vērtējumu. Šo studiju kursu RISEBA arhitektūras studenti rekomendētu un novēlētu 
apgūt katram, jebkuras augstskolas arhitektūras studentam. 
 
Studiju kursu vērtējums kopumā 

1. Praktiskā lietderība.  
Šajā jautājumā 80% studenti atzinuši studiju kursu lietderības līmeni par labu un augstu. 
To var uzskatīt par labu rezultātu, neraugoties uz to, ka pirmajā semestrī bija diezgan 
daudz vispārizglītojošu studiju kursu, kas it kā nenes tiešu praktisku labumu, taču ir 
nepieciešama bāze jauno speciālistu radošā procesa organizēšanai un izpratnei. 

2. Nozīmīgums programmas ietvaros. 
Gluži tāpat kā iepriekšējais, arī šis vērtējums 80% bija labs vai augsts.  

3. Izdales materiālu kvalitāte. 
Šis jautājums dažbrīd ir mulsinājis studentus, jo ne visos studiju kursos bija 
nepieciešami printēt izdales materiāli. Bieži vien, metodiskie materiāli un obligātās 
literatūras fragmenti studentiem tika izsūtīti elektroniski. Praktiskajos studiju kursos 
bieži vien arī šo materiālu bija visai maz. 7% šo pozīciju vispār nebija vērtējuši, tomēr 
66% ir atzinuši šos materiālus par labiem un augstu vērtējamiem. 

4. Novitāte. 
Šajā jautājumā studentu vērtējumi gandrīz vienlīdz ir sadalījušies starp augstu un 
viduvēju. It kā salīdzinoši daudz 28% novitātes līmeni ir vērtējuši kā viduvēju. Tas 
varētu būt izskaidrojams ar visai lielo vispārizglītojošo studiju kursu apjomu pirmajā 
mācību gadā. Šie studiju kursi (Matemātika, Tēlotājģeometrija, Angļu valoda, 
Kompozīcija u.c.) pamatā balstās uz fundamentālām vēsturiskām vērtībām. Novitāti šajā 
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gadījumā varētu gaidīt vienīgi no pasniegšanas metodēm, par ko arī tika veiktas pārrunas 
ar akadēmisko personālu. 

5. Kursa apjoma pietiekamība. 
Šis jautājums studentiem ne vienmēr ir precīzi atbildāms, jo vairāki studiju kursi pēc 
studiju programmas netieši turpinās nākamās pakāpes studiju kursos, kas it kā turpina 
iesākto, tikai jau jaunā līmenī. Kopumā, liela vērība sastādot programmu tikai veltīta 
tieši šim aspektam, lai papildinot viens otru, studiju kursi dotu pilnvērtīgu zināšanu 
kopumu jaunā speciālista profesionālajai attīstībai. Lielākā daļa (71%) studentu atzīst 
kursa apjoma pietiekamību par labu vai augstu. 

 
Mācībspēku vērtējums 

1. Erudīcija. 
Šajā jautājumā ir iegūts visaugstākais augsta (66%) un laba (29%) līmeņa vērtējums no 
visiem jautājumiem. Kopumā kā labs un augsts ir novērtēts 95% mācībspēku erudīcijas 
līmenis. Tas ir īpaši svarīgi, zinot, cik rūpīgi programmai tiek atlasīti labākie augstskolas 
pasniedzēji un profesionālās nozares speciālisti. Šis aspekts nodrošina studentu respektu 
un cieņu attiecībā pret akadēmisko personālu, kas neapšaubāmi veicina zinību apgūšanu. 

2. Saprotama mācību vielas pasniegšana. 
Šajā jautājumā studentu vērtējums arī kopumā ir pozitīvs. Labu un augstu vērtējumu ir 
saņēmuši 77% no mācībspēkiem. 

3. Spēj radīt interesi par priekšmetu. 
Arī šajā pozīcijā studentu vērtējums ir kopumā pozitīvs. 74% labs un augsts vērtējums, 
lai arī parādās visai augsts (18%) viduvējs vērtējums. Šos rezultātus varētu iespaidot 
studiju kurss ”Tēlotāja ģeometrija”, kurā studentiem nebija izveidojies pietiekoši saistošs 
kontakts ar pasniedzēju. Šī situācija tika pārrunāta gan ar studentiem, gan pasniedzēju. 

4. Prot uzturēt labu kontaktu ar pasniedzēju. 
Neraugoties uz iepriekšteikto, šajā pozīcijā kopumā vērtējums ir labs un augsts (82%). 

5. Studentiem ir iespējams nodarbību laikā uzdot jautājumus un diskutēt. 
Šajā pozīcijā ir otrs labākais rezultāts, jo par augstu un labu to ir novērtējuši 94% no 
visiem studentiem. Tas nozīmē, ka studentiem ir patiesa interese par pasniedzamajiem 
priekšmetiem un viņi labprāt komunicē ar saviem pasniedzējiem. 

6. Studenti ir savlaicīgi informēti par mācībspēka prasībām. 
Arī šajā jautājumā šķiet, ka viss ir kārtībā. No pasniedzējiem iepriekš tiek prasīts 
sagatavot gan studiju kursa aprakstu un mācību plāni, gan paredzamos pārbaudījumus un 
to vērtēšanas principus. Ar šiem materiāliem pirms studiju kursa tiek iepazīstināti arī 
studenti. Vērtējums  - 85% labs un augsts. 

7. Ir laba stāja un izkopta valoda. 
Ar stāju un valodu mācībspēkiem ir viss kārtībā, jo labi un augstu vērtējumi ir saņemti 
89% gadījumos. 

8. Studentiem ir viegli sastapt mācībspēku ārpus nodarbībām. 
Šajā jautājumā studentu vērtējums ir samērā vienmērīgi sadalījies starp augstu un 
viduvēju. 10% šo pozīciju pat nav vērtējuši. Tas ir saistīts ar to, ka lielākā daļa praktisko 
studiju kursu pasniedzēji nav RISEBA mācībspēki. Tie ir augstas raudzes speciālisti no 
profesionālās vides. Līdz ar to viņi samērā maz uzturas augstskolā un ir retāk sastopami 
ārpus nodarbībām. Protams, studiju plānā paredzētais konsultāciju apjoms tiek 
nodrošināts. 

Aptaujas materiāli pieejami Arhitektūras katedrā. 
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4.3.   Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

    Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Arhitektūra” studiju procesa gaitā pastāvīgi 
tiek kontrolēta studiju kvalitāte. Liela nozīme šīs kvalitātes uzlabošanā ir pašiem studentiem un viņu 
aktivitātei.  
 Vienlaicīgi ar studentu aptaujām, kurās iezīmējas kā pozitīvās tā negatīvās tendences studiju 
gaitā, regulāri tiek organizētas arī studentu grupu sanāksmes, kuras vada studiju programmas 
direktors. Tajās studenti tiek iepazīstināti ar studiju procesa turpmāko attīstību, jauniem studiju 
kursiem un akadēmisko personālu. Sanāksmēs studenti tiek iztaujāti par tā brīža studiju procesa 
kvalitāti un studiju organizatoriskajām problēmām. Šajās sanāksmēs piedalās arī attiecīgas nodaļas 
metodiķes. Dažreiz tiek uzaicināti arī mācībspēku pārstāvji. Sapulcēs iegūtā informācija tiek 
apkopota un analizēta.  

Gan uz anketēšanas gan studentu grupu sanāksmju materiālu bāzes tiek veiktas operatīvas 
korekcijas gan studiju saturā, gan pasniegšanas formā. Vienā gadījumā pēc pirmā semestra beigām 
ir ticis nomainīts Ēku tehnoloģiju pamatu pasniedzējs. 

Arī Programmu Padomē ir ievēlēts pa vienam studentu pārstāvim no katras grupas. Padomes 
sanāksmēs tiek uzklausīts studentu viedoklis par problēmjautājumiem. Studentu pārstāvji piedalās 
arī Programmu Padomes lēmumu pieņemšanā attiecībā pret izmaiņām studiju programmā. 
 Programmu padomes un studējošo sanāksmju protokoli pieejami Arhitektūras katedrā. 
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5. STUDIJU PROGRAMMAS REZULTĀTI 

5.1.  Studentu darba kvalitāte 

  Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Arhitektūra” tiek realizēta kopš 2011. gada 
septembra, tādēļ būtu pāragri izteikt kādus vispārināmus secinājumus par studentu darba kvalitāti 
un atbilstību studiju līmenim. Neraugoties uz to dažas tendences būtu jau minamas. 
 Programmas direktora līmenī studiju procesa gaitā notiek nemitīga komunikācija ar 
akadēmisko personālu par studentu darba kvalitāti. Līdz šim praktiski no visiem desmit 
pasniedzējiem, kas ir strādājuši ar studentiem, ir saņemtas visnotaļ pozitīvas atsauksmes, uzsverot 
to radošo pieeju un aktivitāti. 
 Arī pirmā semestra mācību darba rezultāti, kopumā ir vērtējami pozitīvi. Absolūti vidējais 
sekmju vērtējums pēc pirmā semestra ir 7,08 balles. Vispārizglītojošos studiju kursos vidējais gala 
vērtējums ir 6,84 balles, profesionālās ievirzes studiju kursos – 7,38 balles. 
 Pēc pirmā semestra sesijas procentuāli vidējais sekmīgi studiju kursus nokārtojošo studentu 
skaits ir 91,5 %. 
 Par studiju programmas absolventiem vēl nav runāt nav pamata, jo tādu vēl nav. Pirmie 
absolventi studiju programmas ietvaros paredzēti 2014/2015.gadā. 

5.2.  Programmas reputācija 

Tā kā studiju programma ir tikko uzsākusi savu darbību, un studenti ir tikai pašā apmācību 
ceļa sākumā, ir pāragri runāt par kādiem īpašiem studentu sasniegumiem.  
 Būtisks rādītājs studiju programmas reputācijai ir studentu uzņemšanas un student skaita 
dinamikas rezultāti. Programma tika pārlicencēta 2011.maija mēnesī tikai divus mēnešus pirms 
rudens uzņemšanas sākuma, līdz ar to, augstskolu studiju programmu reklamēšanas efektīvākais 
laiks bija jau nokavēts. Neraugoties uz to, jau pirmajā programmas gadā rudenī tika imatrikulēti 31 
studenti. Salīdzinoši var minēt, ka RISEBA studiju programmas tuvākais konkurents – Rīgas 
Tehniskās Universitātes Arhitektūras un pilsētpānošanas fakultāte šajā nozarē vidēji vienā mācību 
gadā bakalaura programmā imatrikulē ap 45 studentus.  
 Nozīmīga tendence RISEBA Arhitektūras studiju programmas reputācijā ir arī fakts 
programmas padomē ir piekrituši sadarboties nozīmīgākie Eiropas arhitektūras jomas speciālisti tādi 
kā Volker Giencke (Giencke and Comapny), Andris Krobergs (Arhis.lv), Uldis Pīlēns (AS UPB 
Holding) Jānis Dripe (bijušais Rīgas pilsētas arhitekts) uc..   

Īsā laika posmā studiju programmas vadībai izdevās panākt plašu sadarbības līgumu 
noslēgšanu ar nozares vadošajiem uzņēmumiem – „A.R.T. projekts”, „Sampling.lv”, 
„Standardsituation.lv”, „Substance” un Latvijas arhitektu savienību.  

Ir uzsākts darbs pie Latvijas arhitektu savienības īpaša- asociētā biedra statusa notiekšanās 
arhitektūras studentiem. Šīs sasaiste nodrošina aktīvu sadarbību dažādos arhitektūras jomas 
projektos, kā arī zināmu ietekmi arhitektūras politiku Latvijā. 

Līdzšinējie panākumi, neapšaubāmi norāda uz strauji augošo RISEBA Arhitektūras studiju 
programmas reputāciju nozares profesionālajās aprindās.  
 Programmas reputāciju, bez šaubām, nosaka arī nozares vadošo speciālistu piekrišana veikt 
akadēmisko darbu šajā programmā. Pieaicinātā akadēmiskā personāla līmeni apliecina arhitektūras 
nozares uzņēmumu un pārraudzības institūciju atsauksmes. 

Pagājušā gada nogalē RISEBA projektēšanas pasniedzēja Vanessa Miriam Carlow un viņas 
arhitektūras birojs COBE ieguva prestižo Kopenhāgenas arhitektūras balvu par 2011. gada labāko 
publisko ēku - Ziemeļrietumu rajona kultūras centrs un bibliotēka. 

Studiju programmu vada Sertificēts arhitekts un Latvijas Arhitektu savienības valdes 
loceklis Oskars Redbergs, kuram ir vairāk nekā piecpadsmit darba gadu stāžs un profesionālā 
reputācija arhitektūras nozarē Latvijā un Eiropā.  
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6. STUDIJU PROGRAMMAS UN ARHITEKTŪRAS VIRZIENA 
ATTĪSTĪBA 

 
 Liela nozīme studiju procesa kvalitatīvai norisei ir saistīta ar mūsdienīgas un pietiekamas 
materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu. Lai arī šobrīd tā ir pietiekama, lai nodrošinātu studiju 
procesu, ir nepārtraukti jāseko jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem arhitektūras jomā un 
pakāpeniski jāatjauno RISEBA tehnoloģisko parku, IT nodrošinājums, maketēšanas darbnīcas 
nodrošinājumu. 

Jau tuvākajā nākotnē ir plānots arhitekta izglītības otrā posma - Maģistra grāda arhitektūrā 
un /vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju – arhitekts studiju programmas dokumentācijas 
izstrādāšana un iesniegšanai licencēšanas komisijai. Paredzams, ka maģistra programmai būs 
vairākas specializācijas. 

Šobrīd Latvijā vienīgā otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības studiju 
programmu piedāvā Rīgas Tehniskā Universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, taču 
šobrīd sagatavošanas stadijā ir arī RISEBA otrā līmeņa arhitekta profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma un /vai profesionālā maģistra studiju programma.  

Arhitektūras bakalaura studiju programma jau šobrīd ir uzsākusi veiksmīgu sadarbību ar 
ārvalstu pasniedzējiem un vieslektoriem, studiju kursu nodrošināšanā. Pirmajā studiju gadā 50 
procentu no mācībspēkiem ir ārvalstu pasniedzēji. Turpmāk ir plānota pakāpeniska šo vieslektoru 
skaita palielināšana, jo tas būtiski paplašina studentu zināšanas par dažādām pasaules arhitektūras 
jomas specifikām (ASV, Eiropa). Vieslektoru priekšrocība ir ne tikai viņu teorētiskās zināšanas, bet 
galvenokārt, viņu praktiskā pieredze. Augsta ranga ārvalstu speciālistu piesaistīšana paaugstina arī 
programmas reputāciju un dod priekšrocības konkurences apstākļos.  
 Kā nākamais solis studiju programma plāno dibināt gan vietējos, gan starptautiskos sakarus 
ar līdzīga rakstura programmām respektablās augstskolās gan veicot akadēmiskā personāla 
apmaiņas, gan iesaistot studentus dažāda rakstura apmaiņas programmās.  
 RISEBA Arhitektūras programma savā pirmajā darbības gadā jau realizē vairākus 
sadarbības projektus.  

2011. gada rudenī starptautiskajās arhitektūras dienu ietvaros RISEBA Pasniedzēja Vanessa 
M.Carlow zstājās ar lekciju ‘Tiesības uz pilsētu’ (Right to the city) Latvijas Arhitektu savienībā. 
Desmit studentu grupas 2012. gada sākumā piedalījās Rīgas tehniskās Universitātes un RISEBA 
arhitektūras katedras organizētajā meistardarbnīcā „Build your own bridge”, veidojot inovatīvu 
konstrukciju tiltu.  

2012. gada pavasarī Arhitektūras programma piedalīsies Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijas rīkotajā „Radošo industriju nedēļā”. 2012. gada pavasarī sadarbībā ar Baltijas 
Arhitektūras centru, RISEBA arhitektūras programma tiks organziēta starptautiska konference par 
vides pieejamību “Universal Design, Friendly Architecture and public space”. RISEBA 
Arhitektūras programma jau pirmajā darbības gadā ir pievienojusies OIKODOMOS 
(www.oikodomos.org) mājokļu būvniecības izpētes projektam, kuru finansē Mūžizglītības 
programma un kuru realizē vairākas Eiropas universitātes. Projekts jau norisinājies divos posmos 
2007-2009 un 2010-2011, un to realizē universitātes un pētniecības centri Beļģijā, Francijā, 
Slovākijā, Spānijā, Šveicē, Turcijā un Apvienotajā Karalistē. Šī projekta ietvaros RISEBA 
Augstskola ir uzņēmusies organizē vienu trijām starptautiskajiem darbnīcām.  

Studiju programma ar savu akadēmiskā personāla un studentu potenciālu, arī turpmāk aktīvi 
iesaistīsies dažādos starptautiskos arhitektūras un pilsētplānošanas projektos, tādā veidā atbalstot 
RISEBA virzību uz aizvien ciešāku starptautisko sadarbību. 
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RISEBA un Bahcesehiras universit�tes vienošan�s  
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3. pielikums 

Studiju kursu apraksti 

 



 STUDIJU KURSA APRAKSTS  

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums:� 

AINAVU ARHITEKT�RA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontaktstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Una �le, Dr.arh.  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Basics of Design I 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Studiju priekšmeta m�r�is ir ieg�t zin	šanas un izpratni par za�aj	m 
teritorij	m gan pils�tvides, gan lauku kult�rainavisk	s telpas kontekst	. 

 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s; 40% kursa darbs, 10% 
patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 Ainavu un parku projekt�šanas v�sture un teorija 2 
 Ainavu un parku kult�ra rietumu un cit	s skol	s 2 
 Parku un d	rzu projekt�šanas principi 6 
 Zon�jums 2 
 Dekorat�vie st	d�jumi 2 
 Re
ionam atbilstošs augu sortiments 2 

 Esošo augu nov�rt�šanas un saglab	šanas principi 2 
 Labiek	rtojuma elementi 6 
 M�sdienu tendences ainavu veidošan	 4 
 Za�ie jumti 2 
 Za�	s fas	des 2 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
 
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

Darbs auditorij	  20 
Kursa darbs 15 
Eks	mens  10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Zin	šanas par ainavu 
projekt�šanas procesu  
plaš	k	 kontekst	; 

Sp�j saskat�t, ainavu 
arhitekt�ras jomu k	  
sarež
�tu, 
daudzpus�gu un 
dinamisku sist�ma. 
Atceras terminus. 

Sp�j izskaidrot, 
aprakst�t ainavas k	 
sarež
�tas sist�mas 
darb�bu. Zina 
terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas ainavas 
uzb�v� un diskut�t par 
to. P	rzina zin	tnisko 
terminolo
iju. 

2. Zin	šanas parku un 
d	rzu projekt�šan	 un 
v�stur�. 

Sp�j oper�t ar seno 
kult�ru ainavu 
arhitekt�ras pamata 
zin	šan	m. 

Uzr	da labas 
zin	šanas par 
daž	diem sen	s 
ainavu arhitekt�ras 
paraugiem.  

Apguvis daž	du seno 
ainavu arhitekt�ras  
veidošanas pamata 
principus un noz�mes. 

3. Prasme izstr	d	t 
teritorijas pl	nojumu, 
iek�aujot taj	 
labiek	rtojuma 
elementus un 
st	d�jumus. 

Sp�j konsekventi 
p	rv�rsti ideju vai 
konceptu lo
isk	 
ainavas dizaina 
projekt	. Minim	l	 
apjom	. 

Uzr	da labas 
zin	šanas un sp�j 
idejas un koncepcijas 
p	rv�rst ainavu 
arhitekt�ras projekt	. 

Piln�b	 sp�j formul�t 
ori
in	lu un 
kvalitat�vu ideju un 
konceptu par uzdoto 
jaut	jumu. 

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Darbs auditorij	 + + + 
Kontroldarbs + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 
Pamatliterat�ra: 
1. Rogers E.B., Landscape Design. A Cultural and Architectural History. NY: Harry N. Abrams 
Inc., 2001 
2. Conan M., Contemporary Garden Aesthetics, Creations and Interpretations. Washington; DC: 
Dumbarton Oaks Colloquium Series in the History of Landscape Architecture., 2007 
3. Ruggles D.F., Islamic Gardens and Landscapes. PA: Penn Studies in Landscape Architecture, 
2008 
 

 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  
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Studiju kursa 
nosaukums: 

ARHITEKT�RAS HISTORIOGR�FIJA 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 30 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 50 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Ahmet Eyüce, Dr.arch. ; Sandra Lev	ne. Mg.arch. 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

M	kslas, Arhitekt�ras un Pils�tb�vniec�bas v�sture 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Šis kurss sniedz kritisku p	rskatu par literat�ru par Rietumu un 
Austrumu arhitekt�ru p�d�jo divi gadsimtu laik	, k	 ar� analiz� t	s 
v�sturisk	s un teor�tisk	s sist�mas. Tas izaicina noklus�tos 
pie��mumus un standarta Rietumu un Austrumu arhitekt�ras 
aizspriedumus un uzdod v�sturiskus un kritiskus jaut	jumus cenšoties 
izdibin	t, k	 zin	šanas katr	 sf�r	 tiek defin�tas, rad�tas un 
reproduc�tas. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Lekciju un nodarb�bu apmekl�jums vismaz 75% apm�r	, akt�va 
l�dzdal�ba pl	notajos semin	ros. Patst	v�g	 darba – refer	ta izstr	de un 
prezent�šana kursa nosl�guma p	rbaud�jum	. 

Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. V�sture, arhitekt�ras projekt�šanas teorijas un kult�ra 10 
 2. Rietumu un Austrumu skolas 10 
 3. Tradicion	lo arhitekt�ras skolu ietekme uz m�sdienu arhitekt�ras 

tendenc�m 
5 

 4. V�zija un vizualiz�šana 5 

 kop� kontaktstundas: 30
 

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1.  Kursa nosl�guma darbs ir patst	v�gi veikts p�t�jums – teor�tiski-praktisks 
refer	ts, kuru paredz�ts demonstr�t prezent	cijas form	 kursa nosl�guma 
p	rbaud�juma laik	. 
Refer	ta orient�jošais apjoms ir 10-15 lapaspuses anal�tiskas ievirzes 
teksta. 
Refer	ta t�mu, atbilstoši sav	m interes�m, izv�las stud�jošais, tom�r 
refer	ta t�mu saturam kopum	 j	atbilst lekcij	 izkl	st�taj	m t�m	m. 
P�t�juma objekts var b�t jebkurš probl�mjaut	jums vai arhitekt�ras teksts, 
kurš tiek analiz�ts ar tradicion	laj	m arhitekt�ras zin	tn� pielietotaj	m 
metod�m. 

 

2. Refer	ta t�mas defin�šana 10 
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3. Refer	ta materi	la izstr	de, t	 sagataves un anal�tisko metožu apspriešana, 
satura iesp�jam	 korekcija. 

20 

4. Gatavošan	s p	rbaud�jumam un prezent�šanas process. 20 
kop� patst�v�g� darba stundas: 50

 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j: 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu zin	šanas un 
sapratni par arhitekt�ras 
historiogr	fiju t	s noz�mi 
arhitekt�ras zin	tnes 
att�st�b	. 

Izprot 
arhitekt�ras 
historiogr	fijas 
pamatprincipus 
un p	rzina 
avotus. 

Izprot arhitekt�ras 
historiogr	fijas 
pamatprincipus, 
p	rzina avotus, atš�ir 
daž	dos v�sturiskos 
virzienus.. 

P	rzina arhitekt�ras 
historiogr	fijas 
pamatprincipus, p	rzina 
avotus, labi orient�jas 
daž	dos v�sturiskos 
virzienus.. 

2. Ieg�tu zin	šanas un 
sapratni par arhitekt�ras 
historiogr	fiju, to noz�mi 
k	 daž	du m�rogu 
projekt�šanas sast	vda�u; 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas 
arhitekt�ras 
historiogr	fij	, 
to noz�mi 
arhitekt�ras 
zin	tn�. 

m	kslas objektu 
uzb�ves form	los 
principus un atš�ir 
m	kslas strukt�ru 
veidus. 

m	kslas stiliem rakstur�g	s 
paz�mes un orient�jas 
m	kslas form	lo strukt�ru 
veidos un to mijiedarb�b	s 
principos. 
 

3. M	c�tu kritiski 
analiz�t un apstr�d�t 
arhitekt�ras 
historiogr	fijas 
jaut	jumus 

Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras 
historiogr	fijas 
jaut	jumus,  
sal�dzin	t un 
izskaidrot, 
formul�t 
secin	jumus, 
sp�j izteikt 
kritiku. 

P	rzina un sp�j 
izmantot zin	šanas 
arhitekt�ras 
historiogr	fij	, to 
noz�mi arhitekt�ras 
zin	tn�. 

P	rzina , sp�j anal�tiski 
izmantot  arhitekt�ras 
historiogr	fiju, t	s noz�mi 
k	 daž	du m�rogu 
projekt�šanas sast	vda�u, 
savos p�t�jumos. 

 
Ne vair�k k� 5-6 studiju rezult�ti, kuri izriet no m�r�a un ir saska�� ar programmas rezult�tiem 
 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs 1 x x         
Patst	v�g	 darba 
prezent	cija 

x x x 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens x x x 
 

 

Pamatliterat�ra: 
1. Nesbitt K., Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural 

Theory 1965 1995. Princeton Architectural Press, 1996.  
2. Jencks C., Kropf K., Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. Academy 
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Press, 1997. 
3. Foster H., Krauss R., Bois Y.A., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 

Postmodernism, Volumes 1-2. Thames and Hudson, 2005. 
4. Jay M., Downcast Eyes: Denigration of Vision in 20th Century French Thought. 

University of California Press, 1994. 
 

 
Papildliterat�ra:  

1. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
2. Gombrich, E.H. M�kslas v�sture. Zvaigzne ABC, 1997 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012.  
  
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs 
  
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

ARHITEKT�RAS PROJEKTU KONKURSU NOVRTJUMS 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: V�sma Luksti�a, Dipl. Arh. 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Projekt�šanas pamati I un II 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Šis kurss dod ieskatu par arhitekt�ras konkursu praksi, svar�giem 
aspektiem izstr	d	jot konkursa projektus. Kurss sniegs priekšstatu par 
konkursa programmas izstr	d	šanas principiem un konkursa darbu 
v�rt�šanas krit�rijiem. Kursa ietvaros tiks apskat�ti praktiski 
arhitekt�ras konkursu piem�ri, analiz�ti ž�rijas v�rt�jumi izstr	d	tiem 
projektiem, ka ar� tiks apspriestas un sal�dzin	tas arhitekt�ras projektu 
konkursos izmantot	s projekt�šanas metodes. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Arhitekt�ras konkursu veidi un izsludin	šana.  4 
 2. Arhitekt�ras konkursu programmas un izejmateri	la anal�ze.  3 
 3. Konkursa darbu projekt�šanas metodes. 3 
 4. Esošas situ	cijas anal�ze. 3 
 5. Konceptu	la pieeja projekt�šanas uzdevumam. 3 
 6. Konkursa projekta efekt�ga vizu	la materi	la izstr	d	šana. 3 
 7. Projekta prezent	cijas svar�g	kie aspekti. 3 
 8. Konkursa projektu v�rt�šanas krit�riji un prakse. 3 
 9. Daž	du konkursu darbu anal�ze. 4 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. konkursa projekta anal�ze.I zanaliz�ts p�c dotajiem 7 krit�rijiem. Apjoms: 5-10 
lpp.  

10 

2. Anketas izveide par doto projektu. J	b�t vismaz 5 veidu jaut	jumiem. Apjoms 
– apm�ram 2 lpp., minimums – 10 jaut	jumi. 

20 

3. Teorijas stud�šana par konkr�t	m t�m	m bibliot�k	 vai internet	, apg�tais tiks 
p	rbaud�ts ar nelieliem testiem 

15 
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kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Iepaz�tos ar 
arhitekt�ras konkursu 
izsludin	šanas praksi. 

Ieg�t pamazin	šanas 
konkursu 
organiz	cijas un 
nolikumu 
sagatavošan	. 
 
 
 

Sp�t izstr	d	t 
vienk	ršu konkursa 
nolikumu un paredz�t 
konkursa 
organiz	cijas sist�mu. 

Br�vi sp�j interpret�t 
projekt�šanas 
uzdevumu un 
transform�t to 
arhitekt�ras konkursa 
nolikum	. Sp�j 
izstr	d	t piem�rotu  
konkursa 
organiz	cijas sist�mu. 

2. Analiz�t konkursu 
programmas un 
noteikumus, k	 
rezult	t	 izstr	d	t 
veiksm�gu, konkursa 
nolikumam atbilstošu 
projektu;  
 

 
Sp�j analiz�t 
konkursa 
programmas lai t	 
rezult	t	 sp�tu  
Izstr	d	t atbilstošu 
konkursa nolikumu. 
 

Sp�j analiz�t un 
sal�dzin	t konkursa 
programmas lai t	 
rezult	t	 sp�tu  
Izstr	d	t atbilstošu 
konkursa nolikumu. 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas lai analiz�tu 
konkursu programmas 
un noteikumus, k	 
rezult	t	 izstr	d	t 
veiksm�gu, konkursa 
nolikumam atbilstošu 
projektu; 
 

3. Iepaz�tos ar 
konkursos 
izmantot	j	m 
projekt�šanas metod�m; 
 

Sp�t analiz�t 
projektos izmantot	s 
metodikas un 
klasific�t projektus 
p�c kvalitat�viem un 
kvantitat�viem 
krit�rijiem. 
 

Sp�j analiz�t un 
klasific�t izmantot	s 
metodikas un 
klasific�t projektus 
p�c kvalitat�viem un 
kvantitat�viem 
krit�rijiem. 
 

Ir kop�js p	rskats un 
sp�j  analiz�t procesu 
kopsakar�bas, 
konkursa 
programmas, 
konkursa nolikumam 
un projektu 
klasifik	cij	m.  
 

4. M	c�tu analiz�t 
konkursa darbu un 
izprastu konkursa darbu 
v�rt�šanas krit�rijus; 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas lai 
nov�rt�tu projektus 
atbilstoši vienotiem 
krit�rijiem 

Sp�j izmantot 
zin	šanas un analiz�t 
projektus atbilstoši 
vienotiem krit�rijiem 

Sp�j analiz�t un 
klasific�t konkursa 
darbus  un to 
v�rt�šanas krit�jus. 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs 1 + + +  
Testi 2         +         +   
Patst	v�gie darbi 2          + + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         +         +          + + 
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Pamatliterat�ra: 

1. Wettbewerbe Aktuell  
2. Public Transportation, APTA, 2005 
3. Education – Exhibition – Culture, Archworld, 2006  

 
Papildliterat�ra: 
 

1. Koolhaas, R. and Mau, B.: SMLXL, Monacelli Press, 1995. 
2. Leupen, B., Grafe, C., Kornig, N., Lampe. M. and de Zeeuw, P.: Design and analysis, 010 

Publishers, 1997. 
3. Hertzberger, H.: Lessons for students in architecture, 010 Publishers, 1991.  
4. Watkin, F.: A History of Western Architecture, Calmann and King, London, 1986. 
5. Frampton, K.: Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, London, 

1985. 
6. Neufert: Architect’s Data 

 
  03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  

�
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Course/ module title: PROJEKTESANAS PAMATI I. 1 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture

Credit value: 6  (9 ECTS)
Contact hour 120Academic hours: 240

Independent studies 120
Language: English
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, Mg. Arch., degree, doctoral student 
Pre-requisites: None
Aim of the 
course/module: 

This module introduces the vocabulary, elements, basic concepts and 
principles of design. Special emphasis will be given on the 
interpretation of vertical and horizontal planes, level differences, 
movement in addition to transition and transformation of forms, form 
generation, subtractive forms, additive forms and collision of forms. 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%,�Final Assignment: 45%. 
Students get the opportunity for a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work.

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

Lectures 1/3 + Design studio 2/3 
1. Figure/ Ground Relationship 8
2. Design elements (Form and shape, Light, Color, Proportion and Scale) 8
3. Design Principles (Balance, Rhythm and Emphasis, Unity and Variety) 8
4. Transformation of form (additive and subtractive transformation, 
formal collisions) 

8

5. Vertical planar elements : The Wall (Unit design, construction, 
tectonics) 

8

6. Horizontal planar elements (Base plane, ground, topography) 8
7.Level difference, movement 8
8.Level difference, movement 8
9. Stair/ramp design 8
10. Architectural lettering 8
11. Scale and Graphic Symbols 8
12. Sketching and Collage Techniques 8

13. Orthographic Projection 8
14. Detail and dimensioning 8
15. Sketching and Collage Techniques 8

total 120
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Independent studies organization and tasks: Academic
hours

The division and meaning of the independent studies is as follows: 
- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project.
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 

100

1. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

10

2. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

10

total 120
On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept.

Has basic 
understanding about 
the idea of a project.

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project.

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question.

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project.

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design.

3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 
videos, or other visual 
representation material) 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques.

Is able to apply 
relevant graphical 
representation
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical
representation,
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 
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4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 
the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness) 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 
reworks critique and 
comments.

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 

5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required.

No more than 5-6 learning outcomes  
Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3.      4. 5.

       

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x

Group presentations x x x
Written assignments x
Guided workshops 
Field work x

Assignments x x x x x

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final
Assignment/Examinat
ion

x x x x

Recommended literature 
1. Koolhaas, R. and Mau, B.: SMLXL, Monacelli Press, 1995. 
2. Leupen, B., Grafe, C., Kornig, N., Lampe. M. and de Zeeuw, P.: Design and analysis, 010 
Publishers, 1997. 
3. Hertzberger, H.: Lessons for students in architecture, 010 Publishers, 1991.
4. Watkin, F.: A History of Western Architecture, Calmann and King, London, 1986. 
5. Frampton, K.: Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, London, 1985. 
6. Neufert: Architect’s Data

Approved/Updated: 23.03.2012.
Department director: Oskars Redbergs (signature)
Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature) 

�



COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�
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�

Course/ module title: PROJEKTESANAS PAMATI II. 2 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture

Credit value: 5  (7,5 ECTS)
Contact hour 100Academic hours: 200

Independent studies 100
Language: English
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, Mg. Arch., degree, doctoral student 
Pre-requisites: Basics of Design I 
Aim of the 
course/module: 

The course explores composition of spatial relationships through 
assimilation of classical and complex geometries. It covers design 
studies on spatial explorations of various complexity and scale. Topics 
include studies on spatial quality of routes in buildings and in cities. 
Human movement in spatial conditions is articulated in horizontal, 
vertical and diagonal schemes. The course also aims to equip them 
with necessary skills to understand, draw and perceive 3 dimensional 
forms and spaces. The course develops the skill for rapport between 
basics of design and architectural design. To improve graphic 
expression skills of students. 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%,�Final Assignment: 45%. 
Students get the opportunity for a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work.

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

Lectures 1/3 + Design studio 2/3

1. Space/space defining elements 10

2. Basic structural principles in design 8

3. Euclidean space/classical and ordered space and form 7

4. Ordering principles 7

5. Proportion and Scale 8

6. Complex geometries/post Euclidian space 8

7. Stair/ramp design 7
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8. The promenade in buildings 7

9. Case studies 8

10. The promenade in cities 7

11. Paraline Drawing: Oblique Drawing/ Isometric Drawing / Dimetric 
Drawing / Trimetric Drawing 

8

12. Perspective Drawing. One point Perspective/Two point Perspective 8

13. Basics of Mapping techniques 7

total 100

Independent studies organization and tasks: Academic
hours

1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 
- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project.
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 

80

2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

10

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

10

total 100

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept.

Has basic 
understanding about 
the idea of a project.

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project.

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question.

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project.

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design.
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3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 
videos, or other visual 
representation material) 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques.

Is able to apply 
relevant graphical 
representation
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical
representation,
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 

4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 
the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness) 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 
reworks critique and 
comments.

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 

5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required

No more than 5-6 learning outcomes  

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4. 5.

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x

Group presentations x x x
Written assignments x
Guided workshops x
Field work x
Assignments x x x x x

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final Assignment/ 
Examination 

x x x        x x

3
�
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Recommended literature 

Rudollf Arnheim, Dynamics of Architectural Form, University of California Press, 2009. 
Ching, F., Architectural Graphics, New Jersey: Wiley, 2009. 
Karlen, M., Space Planning Basics, Wiley, 2009.  
Francis Ching, Design Drawing, Wiley, 1997. 
Baker, G. H., Design Strategies in Architecture: An approach to analysis of form, London: E 
&FN Spon,1996.
Cooper D., Drawing and Perceiving, New York: Van Nostrand Reinhold 1992. 
Shen. J., Sketching and Rendering for Design Presentation, New York: Van Nostrand 
Reinhold,1992.
Meiss von , P. Elements of architecture: from form to place,  London : E & FN Spon, 1990. 
Calvino, I., Invisible Cities, Harvest Books, 1978. 
Leupen, B., Grafe, C., Kornig, N., Lampe. M. and de Zeeuw, P.: Design and analysis, 010 
Publishers, 1997. 
Hertzberger, H.: Lessons for students in architecture, 010 Publishers, 1991.
Watkin, F.: A History of Western Architecture, Calmann and King, London, 1986. 
Frampton, K.: Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, London, 1985. 
Neufert: Architect’s Data 

Approved/Updated: 01.03.2012.

Department director: Oskars Redbergs (signature)

Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature) 
�



COURSE/ MODULE SPECIFICATION
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Course/ module title: ARHITEKTURAS PROJEKTESANA I. 3 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture

Credit value: 6  (9 ECTS)
Contact hour 
Consultations

40
80

Academic hours: 
300

Independent studies 180
Language: English
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, Mg. Arch., degree, doctoral student 
Pre-requisites: Introduction to Basics of Design I and II 
Aim of the 
course/module: The aim of the course is to develop a sensitivity and awareness 

required for valid interpretations. The course explores the theme on 
“architecture, dwelling and settlement”. Architectonic interpretations 
of structural systems are integrated to design. 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%,�Final Assignment : 45%. 
Students get the opportunity for  a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work.

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

1. Approach to architectural design 12

2. Human factors in design of spaces 4

3. Environmental factors in design 4

4. Structure and materials 4

5. Comfort conditions/Active-Passive systems 4

6. Case studies related with design approach 4

7. Case studies on related typology 4

8. Presentation techniques-drawing/drafting/model making 4

total 40

Independent studies organization and tasks: Academic
hours

1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 
- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 

140
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- The corrections and rework of critiques and comments following to the 
contact consultation; 

- The development of an idea and concept for an architectural or urban 
project.

- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 

2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

20

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

20

total 180

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept. 

Has basic 
understanding about 
the idea of a project. 

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project. 

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question. 

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project.

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design.

3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 
videos, or other visual 
representation material) 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques.

Is able to apply 
relevant graphical 
representation
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical
representation,
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 

4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 
the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness) 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 
reworks critique and 
comments.

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 
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5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required

No more than 5-6 learning outcomes  

Learning outcomes 

Assessment methods 

      1. 2. 3.        4.        5. 

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x

Group presentations x x x
Written assignments 
Guided workshops 
Field work x
Field trip 
Assignments x x x x x

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final
Assignment/Examinat
ion

x x x x

Recommended literature 

Karlen, M., Space Planning Basics, Wiley, 2009.  
Oliver, P., Dwellings. The Vernacular House Worldwide, Phaidon, 2007. 
Golland, A., Housing Development. Theory, Process and Practice, NY: Routledge,2003. 
Salvadory, M., Why Building Stand Up: The Strength of Architecture, New York: W. Norton and 
Company, 2002. 
Baker, G. H., Design Strategies in Architecture: An approach to analysis of form, London: E 
&FN Spon,1996. 
Orton, A., The Way We Build Now: Form, Scale and Technique, Taylor and Francis, 1990. 
Koolhaas, R. and Mau, B.: SMLXL, Monacelli Press, 1995. 
Leupen, B., Grafe, C., Kornig, N., Lampe. M. and de Zeeuw, P.: Design and analysis, 010 
Publishers, 1997. 
Hertzberger, H.: Lessons for students in architecture, 010 Publishers, 1991.
Watkin, F.: A History of Western Architecture, Calmann and King, London, 1986. 
Frampton, K.: Modern Architecture: a Critical History, Thames and Hudson, London, 1985. 
Neufert: Architect’s Data 

Approved/Updated: 23.03.2012.

Department director: Oskars Redbergs (signature)

Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature) 
�



COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�
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Course/ module title: ARHITEKTURAS PROJEKTESANA II. 4 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture

Credit value: 6  (9 ECTS)
Contact hour 
Consultations

40
60

Academic hours: 
250

Independent studies 150
Language: English
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, MA.Arch., Mg. Arch., degree, doctoral 

student
Pre-requisites: Architectural Design I 
Aim of the 
course/module: 

The aim of the course is to raise awareness using an experimental 
approach in the design of a multi-storey building in an urban context 
where site specific and environmental issues are of importance. 
Architectonic interpretations of structural systems are integrated to 
design. To apprehend the design process and problem solving 
techniques in an urban context. The focus of the studio is on elements 
of architectural design, human needs, function, environmental factors 
and culture. To explore the notion of communal space and 
phenomenon of neighborhood.  

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%,�Final Assignment : 45%. 
Students get the opportunity for  a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work.

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

1. City Living 6

2. Loft House 4

3. Contextual design 6

4. Environmental Issues 4

5. Structure and materials 6

6. House typology 6

7. Stairs and circulation 4

8. Service systems 4

total 40
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Independent studies organization and tasks: Academic
hours

1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 
- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project.
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 

110

2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

20

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

20

total 150
On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept. 

Has basic 
understanding about 
the idea of a project. 

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project. 

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question. 

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project.

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design.

3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 
videos, or other visual 
representation material) 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques.

Is able to apply 
relevant graphical 
representation
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical
representation,
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 

4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
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the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness) 

reworks critique and 
comments.

to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 

5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required

No more than 5-6 learning outcomes  
Learning outcomes 

Assessment methods 

      1. 2. 3.        4.        5. 

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x

Group presentations x x x
Written assignments 
Guided workshops 
Field work x
Field trip 
Assignments x x x x x

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final
Assignment/Examinat
ion

x x x x

Recommended literature 

Firley, E., The urban housing handbook, Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley,2009 
Franklin, B., Housing transformations, Shaping the space of 21st century living, NY: Routledge, 
2006.
Bullivant, L., Home Front: New Developments in Housing,Academy Press,  2003 
Suchman, D., Developing Succesfull Infill Housing, Washington: The Urban Land Institure, 
2002.
De Chiara J., Panero J. and Zelnik, M., Time Saver Standards for Housing and Residential  
Development, New York: McGraw-Hill 1995.  
Bryan Lawson, Design in Mind, Butterworth – Heinemann Ltd., 1994.�

Approved/Updated:
23.03.2012.

Department director: Oskars Redbergs (signature)

Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature) 
�



 COURSE/ MODULE SPECIFICATION  

�

1 
�

Course/ module title: ARHITEKTURAS PROJEKTESANA III. 3 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 6  (9 ECTS)          
Contact hour 120 Academic hours: 240 

Independent studies 120 
Language: English 
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, Mg. Arch., degree, doctoral student 
Pre-requisites: Architectural Design II 
Aim of the 
course/module: 

The aim of the module is to analyze environmental qualities, notions of 
place, and their interrelations with reference to project goals; to 
develop complex and multi-functional building programs and 
design proposals; to introduce alternative structures, construction 
techniques and complex functions; to evaluate problems related to 
contemporary architectural developments and to introduce 
contemporary issues into the studio. To think and analyze on human 
action and public space. To question the concept of place-making. To 
study the notions of urban design and urban community. 
 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%, Final Assignment : 45%. 
Students get the opportunity for  a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work. 

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

Lectures 1/3 + Design studio 2/3  

1. Street as a typological element of the city 15 

 2. Selected examples of related typology in urban context  10 

 3. Urban Design  20 

 4. Ecological, environmental and energy related issues acting on urban 
design  

15 

 5. Structural design: long span/ high rise  10 

 6. Core design/circulation/means of egress 15 

 7. Micro environment of workplace 15 

 8. Selected examples from P. Wilson / K.Christinasen / R.Koolhaas/ 
A.Rossi / R.Krier / S.Holl / M.Safdie and others with examples of  

20 
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building design in response to urban context . 

total 120
 
 
 
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 

- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project. 
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 
 

80 

2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

20 

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

20 

total 120

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept. 

Has basic 
understanding about 
the idea of a project. 

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project. 

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question. 

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project. 

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design. 

3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques. 

Is able to apply 
relevant graphical 
representation 
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical 
representation, 
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 
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videos, or other visual 
representation material) 
4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 
the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness) 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 
reworks critique and 
comments. 

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 

5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required 

6.Konowledge and 
skills provides 
necessary theoretical 
and research 
capabilities. 
 
Zin	šanas un prasmes, 
kas sniedz studentiem 
nepieciešam	s 
teor�tisk	s zin	šanas  
un p�tniec�bas iema�as. 
 
 

Limited knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards standards 
of academical report 
writing. 
 
 
 

Moderate knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards standards of 
academical report 
writing. 

Good knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards standards of 
academical report 
writing. 
 

 
No more than 5-6 learning outcomes  

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x x 

Group presentations x x x  
Written assignments    x 
Guided workshops  x x  
Field work  x  

Assignments x x x x x x 

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final 
Assignment/Examinat
ion 

x x x x x x 

  

3 
�
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Recommended literature 
 

 

Stegmeier, D., Innovations in office design: The critical influence approach to effective work 
environments, Hoboken: J. Wiley and Sons, 2008.  
Wayne, J. P., Architectural Structures, Hoboken: J. Wiley and Sons, 2007. 
Kostof, Spiro, City Assembled. The elements of urban form through history, Thames and 
Hudson, 2005. 
Watson, D., Plattus, A. and Shiblet, R., Time-saver standarts for urban design, New York: Mc 
Graw-Hill, 2003. 
Thomas, D., Architecture and the urban environment: A vision for the new age, Oxford: 
Architectural Press, 2002. 
Roberts, M. and Greed Clara (ed.), Approaching urban design, Harlow: Longman, 2001. 
Hutchison, R.(ed.), Constructions of urban space, Stamford, Conn. : JAI Press, 2000. 
Frampton Kenneth, Modern Architecture, A critical history, Thames & Hudson, 1994. 
Jenks, Charles, The Language of Modern Architecture, Academy Ed.,1991. 
Christiaanse Kees, Han van den Born, Ruurd Gietema and Irma van Oort Situation: Kcap 
Architects and Planners. Birkhauser Verlag AG (1 Nov 2005) 
 

 

 

Approved/Updated: 23.03.2012. 
 
 

 

Department director: Oskars Redbergs (signature) 
 
 
 

 

Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature)  
�
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Course/ module title: ARHITEKTURAS PROJEKTESANA IV. 6 Semester. 
Programmes in which 
to be offered

Architecture

Credit value: 6  (9 ECTS)
Contact hour 100Academic hours: 200

Independent studies 100
Language: English
Faculty member: Oskars Redbergs, Docent, Mg. Arch., degree, doctoral student 
Pre-requisites: Architectural Design III 
Aim of the 
course/module: 

The main aim of the course is to introduce students to a building 
complex with multi-functional programs where exploration of larger 
context in a master planning format is required. Students are required 
to develop a program for the building, develop the structural, 
environmental and enclosure systems of the complex. To experiment 
on public use of space. To examine the interaction between the 
individual and the public use of space through projects of high 
complexity. To analyze long-span structures. 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Special conditions: Weight 100 %; divided into an evaluation on ca. 4 
assignments. Attendance of the in-class Studio work (no less than ¾ of 
the planned time): 20%. Active involvement in the process of studies 
(attitude, organization, discussion): 35%, Final Assignment: 45%. 
Students get the opportunity for  a partial retake. The global result is 
based on the ratio 25/75 for the retake/obtained result for the regular 
work.

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

Lectures 1/3 + Design studio 2/3

1. General understanding of the selected section of the city in its broader 
context through the analysis of the existing conditions and new dynamics 
of development affecting the area. 

50

2. General understanding of the selected section of the city in its broader 
context through the analysis of the existing conditions and new dynamics 
of development affecting the area. Case studies related to chosen function.

50

total 100
Independent studies organization and tasks: Academic

hours
1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 

- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project.
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 

80
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2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

20

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

20

total 100
On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1: Awareness of 
originality and quality 
of idea and concept. 

Has basic 
understanding about 
the idea of a project. 

Has a good knowledge 
about building up and 
idea and concept for 
an architectural or 
urban project. 

Can fully manage to 
formulate a original 
and qualitative idea 
and concept for the 
given question. 

2: Awareness of 
consistency with which 
the idea or concept are 
translated into a 
coherent design or 
project.

The consistency of 
the idea and concept 
are appropriately 
translated into a 
coherent design. A 
minimum is reached. 

Has a coherent 
translation of the idea 
or concept into a 
design or project. 

Is capable to add 
his/her own touch to 
the project and adds 
value to the project or 
design.

3: Practical skills and 
Knowledge of esthetical 
qualities and beauty of 
the project material and  
presentation (drawings, 
models, diagrams, 
installations, sculptures, 
texts, images, collages, 
videos, or other visual 
representation material) 

Is able to use the 
main forms graphical 
representations and 
basic modeling 
techniques.

Is able to apply 
relevant graphical 
representation
concepts and 
modeling techniques 
to various study tasks. 

Freely operates with 
diverse forms of 
graphical
representation,
modeling techniques 
and demonstrates 
abilities of creative 
interpretation. 

4: Knowledge and 
practical skills of work 
organization process 
(continuity of work, 
engagement in the 
studio, processing of 
the critique and 
comments, presence in 
the design studio, 
attentiveness, will to 
experiment, trial and 
error-readiness). 

Is able to use the 
main forms of a 
working process by 
attending at least 
80% to the studio. Is 
attentive and 
reworks critique and 
comments.

Is able to rework 
critique and 
comments. Is 
experimenting with 
new ideas and 
working concepts. 

Has an outstanding 
capability to rework 
critiques and 
comments. Is highly 
engaged in the studio 
and use his/her skills 
to develop a project 
by adding extra value 
to the given task. 

5: Awareness of formal 
criteria (submission of 
assignment material on 
time and according 
requested criteria. 

Is able to deliver 
studio assignments 
on time. 

Is able to deliver 
fulfilled studio 
assignments on time 
and according 
requested criteria. 

Ha san ability to 
deliver fulfilled studio 
assignments in higher 
quality and  relevance 
to the project than 
required
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6.Konowledge and 
skills that provides 
necessary theoretical 
and research 
capabilities. 

Limited knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards of 
academic report 
writing.

Moderate knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards of academic 
report writing. 

Good knowledge 
ability to deliver 
written research 
according  basic 
standards of academic 
report writing. 

No more than 5-6 learning outcomes  
Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x x x x

Group presentations x x
Written assignments x
Guided workshops x
Field work x
Assignments x x x x x

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final
Assignment/Examinat
ion

x x x x x x

Recommended literature 

    1. Stegmeier, D., Innovations in office design: The critical influence approach to effective work 
environments, Hoboken: J. Wiley and Sons, 2008.  
    2. Wayne, J. P., Architectural Structures, Hoboken: J. Wiley and Sons, 2007. 
    3. Kostof, Spiro, City Assembled. The elements of urban form through history, Thames and     
Hudson, 2005. 
    4. Watson, D., Plattus, A. and Shiblet, R., Time-saver standarts for urban design, New York: 
Mc Graw-Hill, 2003. 
    5. Thomas, D., Architecture and the urban environment: A vision for the new age, Oxford: 
Architectural Press, 2002. 
    6. Roberts, M. and Greed Clara (ed.), Approaching urban design, Harlow: Longman, 2001. 
    7. Hutchison, R.(ed.), Constructions of urban space, Stamford, Conn. : JAI Press, 2000. 
    8. Frampton Kenneth, Modern Architecture, A critical history, Thames & Hudson, 1994. 
    9. Jenks, Charles, The Language of Modern Architecture, Academy Ed.,1991. 
   10. Shaftoe, H., Convivial Urban Spaces: Creating effective public places, London; Sterling,  
VA: Earthscan in association with the International Institute for Environment and Development, 
2008.
   11. Watson, S., City Publics: The (dis)enchantments of urban encounters, London: Routledge, 
2006.
    12, Gaventa , S., New public spaces, London : Mitchell Beazley, 2006. 
   13. Bunschoten, R., Public Spaces / CHORA, London : Black Dog Pub., 2002. 
   14, Hutchison, R.(ed.) Constructions of urban space, Stamford, Conn. : JAI Press, 2000.�

Approved/Updated: 23.03.2012.
Department director: Oskars Redbergs (signature)
Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature) 
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

ARHITEKT�RAS TEORIJA UN KRITIKA I 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Dr.arch. Nilay Gülmez, Mg.arch. S.Lev	ne 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

M	kslas, arhitekt�ras un pils�tb�vniec�bas v�stures pamatu 
p	rzin	šana 

 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt zin	šanas par arhitekt�ras teorijas v�sturi, m�sdienu arhitekt�ras 
tenden�u pamatojumu, un teoriju lomu arhitekt�ras praks�.  
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Arhitekt�ras teorijas v�sturiskais p	rskats  2 
 2. Ant�ka pasaule 2 
 3. Renesanse 4 
 4. Industri	la revol�cija 2 
 5. Koloni	lisms 2 
 6. Orient	lisms 2 
 7. Historisms 2 
 8. Avangards 2 
 9. Arhitekt�ras teorijas izp�tes virzieni un ietekmes  2 
 10. Amatniec�ba 4 
 11. Pils�tniecisk	 un provinci	la ideolo
ija 2 
 12. Kult�ras interpret	cijas 2 
 13. Industri	la revol�cija 4 
 14. Dz�ves j�ga 2 
 15. Minim	lisms 2 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
 
 
 

Stundu skaits 
izpildei 
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 
1. M	c�bu literat�ras stud�šana  25 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 5 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Izprot teorijas lomu 
arhitekt�r	 un 
projekt�šanas principus. 
 

Sp�j saskat�t, teorijas 
lomu arhitekt�r	 un 
projekt�šanas 
principus. 

Sp�j sak	rtot, 
izskaidrot, aprakst�t 
teorijas lomu 
arhitekt�r	 un 
projekt�šanas 
principus. 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas  
arhitekt�ras teorij	  un 
projekt�šan	. 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 

2. Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras objektus 
izteikt un aizst	v�t savu 
viedokli. 

Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras objektus 
izteikt un izskaidrot, 
formul�t 
secin	jumus, sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt� arhitekt�ras 
objektus, analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v�t 
savu viedokli. Izsaka 
hipot�zes. 

Analiz� un skaidro 
arhitekt�ras objektus, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 
 
 

3. Sp�j izmantot 
zin	šanas par klasisko, 
moderno un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�. 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par 
klasisko, moderno 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�. 

Savu darb�bu saska�o 
ar klasisk	s, modern	s 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�;, 
p�tniec�bas metodes 
sp�j izmantot 
profesion	laj	 darb�b	 
un dz�v�. 

Sp�j izzin	t, saskat�t 
likumsakar�bas 
arhitekt�ras v�stur�. 
Veido savus uzskatus 
klasisk	s, modern	s 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�. 
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Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + + + 
Testi 5 + +  
Patst	v�gie darbi 2  + + + 

+ 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 

 
 
Pamatliterat�ra: 

1. Evers B., Thones C., Architectural Theory from the Renaissance to the present. Taschen, 
2003. 

2. Vitrivius. Ten Books on Architecture. 
3. Battista Alberti L., Ten Books of Architecture. 
4. Palladio A., The Four Books on Architecture. 
5. More T., Utopia. 
6. H Damish H., The Origin of Perspective. The MIT Press, 1995. 
7. Celebi S. M., Book of Buildings: Memoirs of Sinan the Architect by  
8. Çelebi E., Selected Travel Notes. 
9. Ibn-i Battuta. Selected Travel Notes. 
10. Le Corbusier. Towards a New Architecture, Arch Press, 1927. 
11. Jenks C., The Language of Modern Architecture, Academy Editions,1991. 
12. Conrads U., Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture. MIT Press, 1975. 

 

 
Papildliterat�ra: 

1. Foster H., Krauss R., Bois Y.A., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 
Postmodernism, Volumes 1-2. Thames and Hudson, 2005. 

2. Jay M. Downcast Eyes: Denigration of Vision in 20th Century French Thought. 
University of California Press, 1994. 

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

ARHITEKT�RAS TEORIJA UN KRITIKA II 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Dr.arch. Nilay Gülmez, Mg.arch. S.Lev	ne 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Arhitekt�ras teorijas un kritika I 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Analiz�t postmodernisma pasauli; apskat�t daž	dus postmodernas 
pasaules aspektus no feminisma arhitekt�ras teorijas l�dz frakt	�u 

eometrijai. Kursa m�r�is ir dod kritisku ieskatu m�sdienu teoriju 
aspektos. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Postmodernisms 6 
 2. Dekonstrukcija 6 
 3. Neo-modernisms  6 
 4. Frakt	�u 
eometrija un form	lisms 6 
 5. Feminisms 5 
 6. Post-koloni	lisms 6 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  25 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 5 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 



RISEBA                                                                             Studiju kursa apraksts                                                                         

2 
�

Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Izprot teorijas lomu 
arhitekt�r	 un 
projekt�šanas principus. 
 
 

Sp�j saskat�t, teorijas 
lomu arhitekt�r	 un 
projekt�šanas 
principus. 

Sp�j sak	rtot, 
izskaidrot, aprakst�t 
teorijas lomu 
arhitekt�r	 un 
projekt�šanas 
principus. 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas, 
c�lo�sakar�bas  
arhitekt�ras teorij	  un 
projekt�šan	. 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 

2. Sp�j analiz�t un 
kritiski v�rt�t m�sdienu 
arhitekt�ras objektus. 
 
 

Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras objektus 
izteikt un izskaidrot, 
formul�t 
secin	jumus, sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt� arhitekt�ras 
objektus, analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v�t 
savu viedokli. Izsaka 
hipot�zes. 

Analiz� un skaidro 
arhitekt�ras objektus, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 
 
 

3. Ieg�t nepieciešamo 
inform	ciju par 
klasisk	s, modern	s un 
m�sdienu arhitekt�ras 
teorij	m, p�tot un 
apspriežot teorijas 
noz�mi praks�;  
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par 
klasisko, moderno 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�. 

Savu darb�bu saska�o 
ar klasisk	s, modern	s 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�;, 
p�tniec�bas metodes 
sp�j izmantot 
profesion	laj	 darb�b	 
un dz�v�. 

Sp�j izzin	t, saskat�t 
likumsakar�bas 
arhitekt�ras v�stur�. 
Veido savus uzskatus 
klasisk	s, modern	s 
un m�sdienu 
arhitekt�ras teoriju 
p�t�jumiem un to 
noz�mi praks�. 

�

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + + + 
Testi 2 + +  
Patst	v�gie darbi 2  + + + 

+ 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 

 
Pamatliterat�ra: 

1. Hays K. M., Architecture Theory Since 1968, Columbia Books of Architecture, 
2000. 

2. Nesbitt K., Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of 
Architectural Theory 1965 - 1995. Princeton Architectural Press, 1996. 

3. Jencks C., Kropf K., Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. 
Academy Press, 1997. 
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4. Yu-Tung Liu. New Tectonics: Towards a New Theory of Digital Architecture. 
Birkhäuser Basel, 2009. 

5. Moneo R., Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight 
Contemporary Architects. The MIT Press, 2005. 

6. Foster H., Krauss R., Bois Y.A., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 
Postmodernism, Volumes 1-2. Thames and Hudson, 2005. 

7. Jay M., Downcast Eyes: Denigration of Vision in 20th Century French Thought. 
University of California Press, 1994. 

 
Papildliterat�ra: 

1. Foster H., Krauss R., Bois Y.A., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, 
Postmodernism, Volumes 1-2. Thames and Hudson, 2005. 

2. Jay M. Downcast Eyes: Denigration of Vision in 20th Century French Thought. 
University of California Press, 1994. 

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

BALTIJAS ARHITEKT�RAS UN AINAVAS STUDIJAS 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: J. Lejnieks, Dr. arh.,  assoc. prof. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par arhitekt�ras un kult�ras v�sturi 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Apskat�t Baltijas arhitekt�ru un ainavu, analiz�t tradicion	lo �ku 
tipolo
iju, apskat�t arhitekt�ras stilu re
ion	las izpausmes, p�t�t 
arhitekt�ras vides organiz	cijas �paš�bas un praksi Baltijas trad�cij	s.  
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Baltijas re
ionu �ku veidošanas kult�ra un trad�cijas 5 
 2. V�sturisko stilu izpausmes 5 
 3. Rakstur�gie �ku tipi un tradicion	lo pl	nojumu principu 

att�st�ba 
5 

 4. Re
ionam rakstur�go materi	lu pielietojums  5 
 5. P�t�t un analiz�t arhitekt�ru un ainavu Igaunij	, Latvij	, 

Lietuv	 un Somij	; 
5 

 6. Konteksta anal�ze m�sdienu arhitekt�ras pl	nošana  7 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana 20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
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prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Analiz� tradicion	lus 
�ku tipus, b�vjapjomu 
un pielietotos 
materi	lus saist�b	 ar 
re
ion	laj	m un klimata 
�patn�b	m. 

Sp�j analiz�t 
galvenos 
tradicion	lus �ku 
tipus, b�vjapjomu un 
pielietotos 
materi	lus saist�b	 ar 
re
ion	laj	m un 
klimata �patn�b	m. 

Sp�j analiz�t daž	du 
re
ionu tradicion	lus 
�ku tipus, b�vjapjomu 
un pielietotos 
materi	lus saist�b	 ar 
re
ion	laj	m un 
klimata �patn�b	m. 

P	rzina visus 
tradicion	lo  �ku 
tipus, b�vjapjomus un 
pielietotos materi	lus 
saist�b	 ar 
re
ion	laj	m un 
klimata �patn�b	m. 
Sp�j integr�t tos 
m�sdienu apst	k�os. 

2. M	k att�lot un 
dokument�t Baltijas 
apb�ves kult�ras un 
dabas unik	las �paš�bas; 
 

Pamatiema�as 
Baltijas apb�ves 
kult�ras un dabas 
unik	lo �paš�bu 
att�lošan	 un 
dokument�šan	. 

Labas iema�as 
Baltijas apb�ves 
kult�ras un dabas 
unik	lo �paš�bu 
att�lošan	 un 
dokument�šan	. 

Sp�j br�vi oper�t ar 
iema�	m att�lot un 
dokument�t Baltijas 
apb�ves kult�ras un 
dabas unik	las 
�paš�bas; 

3. Sp�j att�st�t 
re
ion	las trad�cijas 
arhitekt�ras 
projekt�šan	 un izprastu 
kontekstu	lisma noz�mi 
pils�tvides veidošan	.  
 

Sp�j att�st�t 
re
ion	las trad�cijas 
arhitekt�ras 
projekt�šan	 un 
izprastu 
kontekstu	lisma 
noz�mi pils�tvides 
veidošan	. 
Pamatiema�as 

Sp�j patst	v�gi att�st�t 
re
ion	las trad�cijas 
arhitekt�ras 
projekt�šan	 un 
izprastu 
kontekstu	lisma 
noz�mi pils�tvides 
veidošan	.   

Analiz� un skaidro 
re
ion	las trad�cijas 
arhitekt�ras 
projekt�šan	 un izprot  
kontekstu	lisma 
noz�mi pils�tvides 
veidošan	. Pied	v	 
radošus risin	jumus. 
 

4. Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras �ku 
provinci	las izpausmes, 
izteikt un aizst	v�t savu 
viedokli 

Sp�j analiz�t 
arhitekt�ras �ku 
provinci	las 
izpausmes sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt� arhitekt�ras �ku 
provinci	las 
izpausmes, analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v savu 
viedokli. Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro 
arhitekt�ras �ku 
provinci	las 
izpausmes, sp�j 
diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 

5. Prot izp�t�t �ku 
veidošanas kult�ru un 
trad�cijas daž	dos 
v�stures kontekstos. 
 

Prot izp�t�t �ku 
veidošanas kult�ru 
un trad�cijas daž	dos 
v�stures kontekstos,  
izveidot 
metodolo
iju.  

Sp�j izveidot lo
isku 
p�t�juma 
metodolo
iju. Prot 
izp�t�t �ku veidošanas 
kult�ru un trad�cijas 
daž	dos v�stures 
kontekstos. 

  

Sp�j sagatavot lo
isku 
p�t�juma programmu, 
pieeja ir radoša. Sp�j 
izveidot atbilstošu 
metodiku probl�mas 
vispus�gai un dzi�ai 
izp�tei. Prot izp�t�t 
�ku veidošanas 
kult�ru un trad�cijas 
daž	dos v�stures 
kontekstos. 
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Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4. 5.

Kontroldarbs 1 + + +   
Testi 2 + +    
Patst	v�gie darbi 2  + + + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + + + 
 

 
Pamatliterat�ra: 

1. Plakans A., The Latvians: A Short History. Hoover Institution Press, 1995. 
2. Raun T., Estonia and the Estonians.1991.  
3. Rosenfeld A., (Art of the Baltics: The Struggle for Freedom of Artistic Expression 

under the Soviets, 1945-1991 (Dodge Soviet Nonconformist Art Publication 
Series), Rutgers University Press, 2001. 

4. O’Connor K., The History of the Baltic States, Greenwood Press, 2003. 
 

 
Papildliterat�ra: 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  

�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS  

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums:� 

B�VFIZIKA UN KU KLIMATA KONTROLE I 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Lešinskis Arturs, Dr. ing. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Projekt�šanas pamati I un II, Basic of Design I and II 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt zin	šanas par fiziskiem vides faktoriem, pas�v	m vides 
kontroles sist�m	m celtn�s un to projekt�šanas principiem. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Pas�v	s sist�mas: Ener
ijas avoti, klimatiskie elementi, 
termokomforts un ventil	cija. 

2 

 2. Klimata kontrole: Norobežojošo konstrukciju projekt�šana, to 
siltum�paš�bas. 

2 

 3. Klimata kontrole: Orient	cija, att	lums starp celtn�m un celt�u 
form	m. 

2 

 4. Klimata kontrole: kondicion�šana, saules kontrole un 
aiz�nošanas ietaises. 

2 

 5. Dienasgaisma: Ievads gaismas un vizu	la komforta parametru 
j�dzienos .Projekt�šanas faktori, dienasgaismas anal�ze un 
pa��mieni, �kas insol	cijas apr��ins. 

2 

 6. Dienasgaisma: Projekt�šanas faktori, dienasgaismas anal�ze un 
pa��mieni, �kas insol	cijas apr��ins. 

4 

 7. M	ksl�gas un apvienot	s apgaismošanas projekt�šana un 
instal	cija. 

4 

 8. Arhitekt�ras akustika un trokš�u sl	p�šana: Ievads celt�u 
ska�as probl�m	s, iekš�ji un 	r�jie ska�as avoti. 

2 

 9. Ska�as izplat�šan	s, trokš�u l�me�a prognozes, vides trokš�u 
sl	p�šana. b�vniec�bas noteikumi un standarti. 

4 

 10. Ska�as caurlaid�ba caur konstrukcijas elementiem un ska�as 
izol	cijas nov�rt�šana.  

4 

 11.Z	les akustika: Ska�as fenomens telp	s, dzirdam�ba un 
uztvere. Z	�u akustisk	 projekt�šana. 

4 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

Norobežojoš	s konstrukcijas apr��ins. 6 

Siltuma zudumu apr��ins 8 

Sildelementu apr��ins 6 

Siltumnes�ju sist�mas projekt�šana. 8 

Ventil	cijas gaisa apmai�as apr��ins. 6 

Gaisa ventil	cijas šahtu pl	nošana. 6 

Vienk	ršas z	les akustisks apr��ins. 11 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu zin	šanas  
par klimata un 
termokontroli, klimata 
un ener
ijas 
regul�šanas 
projekt�šanas 
parametriem, uzb�v�tas 
vides k	 
energoefekt�vas pas�vas 
klimatiz	cijas sist�mas 
projekt�šanu. 

Sp�j las�t un pl	not  
apkures, ventil	cijas 
un gaisa ventil	cijas 
ras�jumus. 
 
 
 

Ir sp�j�gs veikt pamat 
apr��inus apkures, 
ventil	cijas un 
kondicion�šanas 
jaud	m un projekt�t 
vienk	ršas sist�mas. 
 
 
 

Sp�j izstr	d	t apkures, 
ventil	cijas un gaisa 
kondicion�šanas 
koncepciju publiskais 
�kai un paredz�t 
piem�rotu telpu 
agreg	tu novietnei. 
 
 

2. Ieg�tu zin	šanas par 
apgaismošanas 
pamatiem, vizu	lo 
komfortu, kr	su 
pamatiem. 

Pamatzin	šanas par 
apgaismošanas 
pamatiem, vizu	lo 
komfortu, kr	su 
pamatiem. 

Labas zin	šanas par 
apgaismošanas 
pamatiem, vizu	lo 
komfortu, kr	su 
pamatiem. 

Piln�b	 p	rzina 
apgaismošanas vizu	l	 
komforta, kr	su 
pl	nošanas 
kopsakar�bas. 

3. Sp�tu analiz�t 
dienasgaismu, tas 
projekt�šanas faktorus, 
dienasgaismas 
izmantošanas 
pa��mienus. 
 
 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as  
dienasgaismu, tas 
projekt�šanas 
faktorus, 
dienasgaismas 
izmantošanas 
pa��mienus. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt� dienasgaismu, 
tas projekt�šanas 
faktorus, 
dienasgaismas 
izmantošanas 
pa��mienus. 
 

Analiz� un skaidro 
dienasgaismu, tas 
projekt�šanas 
faktorus, 
dienasgaismas 
izmantošanas 
pa��mienus, rod 
radošus risin	jumus 
uzlabošanas iesp�j	m, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 
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4. Ieg�tu zin	šanas par 
m	ksl�go apgaismes 
sist�mu projekt�šanu: 
apgaismes veidi, 
gaismas instal	cija un 
pielietošana. 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas lai 
projekt�tu vienk	ršu  
apgaismes sist�mu.  
 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
projekt�tu vienk	ršu  
apgaismes sist�mu. 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
projekt�tu vienk	ršu  
apgaismes sist�mu. 
Sp�j radoši interpret�t 
doto uzdevumu.  
 

5. Ieg�tu zin	šanas par 
ska�as fenomens telp	s, 
dzirdam�ba un uztvere. 
Ieg�t zin	šanas z	�u 
akustisk	 projekt�šana. 
 
 
 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par ska�as 
fenomens telp	s, 
dzirdam�bu un 
uztvere.  
 
 
 
 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par ska�as 
fenomenu, lai pl	notu 
interjera telpu. Sp�j 
pielietot zin	šanas, lai  
sp�tu att�st�t vienk	ršu 
halles telpas akustikas 
koncepciju. 
 
 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par ska�as 
fenomenu, lai pl	notu 
interjera telpu. Sp�j 
pielietot zin	šanas, lai  
sp�tu izpl	not 
vienk	ršu halli. Sp�j  
Att�st�t atbilstošu 
metodiku, lai 
izstr	d	tu vienk	ršas 
halles projektu. 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4. 5.

Rakstisk uzdevums + + +   
Kontroldarbs + +    
Eks	mens + + + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Other method      
 

 
 
Pamatliterat�ra: 

1. Jayamaha, Lal.  Energy-efficient building systems : green strategies for operation and 
maintenance /  

2. Jayamaha, Lal.  New York : McGraw-Hill, c2007. xvii, 288 lpp. : il., tab. ; 24 cm. ISBN 
9780071482820 (alk. paper). 

3. McQuiston, Faye C.  Heating, ventilating, and air conditioning / analysis and design / Faye 
C.  

4. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler.  6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & 
Sons, 2005. XVIII, 623, [1] lpp. : il., tab., diagr. ; 27 cm. ISBN 0471661546. 

5. Hakon Skistad, Elisabeth Mundt, Peter V. Nielsen, Kim Hagstrom, Jorma Railio 
Displacement Ventilation in Non-industrial Premises (Rehva Guide Books)   

6. Walter Grondzik, Air-conditioning system design manual 2nd ed. Atlanta (Ga.) : American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers ;Burlington (Mass.) : 
Butterworth-Heinemann, c2007. xii, 404 lpp. : il. The ASHRAE professional series . 
ISBN 9781933742137.  

7. Haines, Roger W.  Control systems for heating, ventilating, and air conditioning / Roger 
W. Haines, Douglas C. Hittle.  6th ed. New York : Springer, 2006. ix, 366 lpp. : il. ISBN 
0387305211. 
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Papildliterat�ra: 

1. Heating, ventilating, and air-conditioning applications (1999) / American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. pag. 
var. : ill. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 

2. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment (2000) / American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  SI ed. Atlanta, 2000. 
751 p. pag. var. : ill. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818. 

3. https://www.google.com/search?q=hvac+books&btnG=Search+Books&tbm=bks&tbo=1
&oq=hvac  

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

B�VFIZIKA UN KU KLIMATA KONTROLE II 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Lešinskis Arturs, Dr. ing. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

B�vfizika un �ku klimata kontrole I 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Apg�t �ku akt�v	s vides kontroles sist�mas un izprast arhitekt�ras un 
inženiertehnisko sist�mu savstarp�j	s un papildinoš	s sakar�bas.  

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Sanit	rtehnisk	s iek	rtas: pamat noteikumi, �dens apg	de, 
aukst	 �dens instal	cija, karst	 �dens apg	de, notek�de�u 
aizvad�šanas sist�mas, lietus �dens att�r�šana un aizvad�šana.  

5 

 2. Ugunsdz�šana: pas�vas sist�mas (ugunsdroš�bas sist�mas) un 
akt�vas sist�mas. 

5 

 3. Apkures, ventil	cijas un gaisa kondicion�šanas sist�mas: 
apkures j�dziens, dzes�šana un meh	nisk	 ventil	cija, gaisa 
rekuper	cija; apkures sist�mu veidi un to projekt�šanas metodes, 
alternat�vas ener
ijas izmantojums; sist�mu elementi; v�din	t	ji, 
filtri, gaisvadu sist�mas, uzmavu ier�ces, utt.; t�klu projekt�šana. 

5 

 4. Elektrisk	s sist�mas: elektroener
ijas p	rvades sist�mas un 
instal	cija �k	s. 

5 

 5. Sakaru sist�mas, sign	liek	rtas un �ku automatiz	cijas 
sist�mas. 

5 

 6. Vertik	l	s transport�šanas sit�mas. 5 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

Sanit	rtehnisko iek	rtu pl	nošana 9 
Ugunsdz�šanas iek	rtu pl	nošana. 9 

Apkures, ventil	cijas un gaisa kondicion�šanas sist�mu pl	no. 9 

Elektrisk	s sist�mu pl	nošana. 9 
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Sakaru sist�mu pl	nošana. 9 
kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Zin	šanas  
par �ku inženierapg	des 
sist�m	m, - apkure, 
ventil	cija, 
kondicion�šana.  

Sp�j las�t un pl	not  
apkures, ventil	cijas 
un gaisa ventil	cijas 
ras�jumus. 
 
 
 
 
 

Ir sp�j�gs veikt pamat 
apr��inus apkures, 
ventil	cijas un 
kondicion�šanas 
jaud	m un projekt�t 
vienk	ršas sist�mas. 

Sp�j izstr	d	t apkures, 
ventil	cijas un gaisa 
kondicion�šanas 
koncepciju publiskais 
�kai un paredz�t 
piem�rotu telpu 
agreg	tu novietnei. 

2. Zin	šanas par �dens 
apg	de un kanaliz	cija, 
ugunsaizsardz�ba, 
elektrisk	s sist�mas, 
iek�aujot 
elektroener
ijas padevi 
un v	jstr	vas un 
vertik	l	s 
komunik	cijas. 
 
 
 

Pamatzin	šanas par  
�dens apg	de un 
kanaliz	cija, 
ugunsaizsardz�ba, 
elektrisk	s sist�mas, 
iek�aujot 
elektroener
ijas 
padevi un v	jstr	vas 
un vertik	l	s 
komunik	cijas. 
 

Labas zin	šanas par 
�dens apg	des un 
kanaliz	cija, 
ugunsaizsardz�bas, 
elektrosist�mas, 
iek�aujot 
elektroener
ijas 
padevi un v	jstr	vas 
un vertik	l	s 
komunik	cijas. 

Piln�b	 p	rzina �dens 
apg	des un 
kanaliz	cijas, 
ugunsaizsardz�bas, 
elektrosist�mas, 
iek�aujot 
elektroener
ijas 
padevi un v	jstr	vas 
un vertik	l	s 
komunik	cijas 
plaš	k	s  
kopsakar�bas. 

3. ku inženierapg	des 
sist�mu alternat�vus 
dizaina pa��mienus 
nov�rt�šana atkar�b	 no 
�kas konstrukcijas un 
lietojuma. 
 

Sp�j analiz�t �ku 
inženierapg	des 
sist�mu alternat�vus 
dizaina pa��mienus 
nov�rt�šana atkar�b	 
no �kas 
konstrukcijas un 
lietojuma. 
 
 

Labi sp�j analiz�t un 
nov�rt�t �ku 
inženierapg	des 
sist�mu alternat�vus 
dizaina pa��mienus 
nov�rt�šana atkar�b	 
no �kas konstrukcijas 
un lietojuma. 
 

Piln�b	 p	rzina 
anal�zes un 
nov�rt�šanas 
metodiku �ku 
inženierapg	des 
sist�mu alternat�vus 
dizaina pa��mienus 
nov�rt�šana atkar�b	 
no �kas konstrukcijas 
un lietojuma. Pied	v	 
risin	jumus sist�mas 
uzlabošanai. 
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Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Rakstisk uzdevums + + + 
Kontroldarbs + +  
Eks	mens + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Other method    
 

Pamatliterat�ra: 
 

1.  B. Stein, R. J. Reynolds, Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Part I: 
Energy Overview, Part 2: Thermal Control, Part VI: Illumination, Part IX: Acoustics, 
John Wiley  and Sons, Inc. USA, 2000.

2. . McQuiston, Faye C.  Heating, ventilating, and air conditioning/ analysis and design/ Faye 
C.  

3. McQuiston, Jerald D. Parker, Jeffrey D. Spitler.  6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & 
Sons, 2005. XVIII, 623, [1] lpp. : il., tab., diagr. ; 27 cm. ISBN 0471661546. 

4. Hakon Skistad, Elisabeth Mundt, Peter V. Nielsen, Kim Hagstrom, Jorma Railio 
Displacement Ventilation in Non-industrial Premises (Rehva Guide Books)   

5. Walter Grondzik, Air-conditioning system design manual 2nd ed. Atlanta (Ga.) : American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers ;Burlington (Mass.) : 
Butterworth-Heinemann, c2007. xii, 404 lpp. : il. The ASHRAE professional series . 
ISBN 9781933742137.  

6. Haines, Roger W.  Control systems for heating, ventilating, and air conditioning / Roger 
W. Haines, Douglas C. Hittle.  6th ed. New York : Springer, 2006. ix, 366 lpp. : il. ISBN 
0387305211. 

 
Papildliterat�ra: 

1. Heating, ventilating, and air-conditioning applications (1999) / American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  SI ed. Atlanta, 1999. 837 p. pag. 
var. : ill. ASHRAE handbook . ISBN 1883413729. 

2. Heating, ventilating, and air-conditioning systems and equipment (2000) / American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.  SI ed. Atlanta, 2000. 
751 p. pag. var. : ill. ASHRAE handbook . ISBN 1883413818. 

3. https://www.google.com/search?q=hvac+books&btnG=Search+Books&tbm=bks&tbo=1
&oq=hvac  

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS  

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums:� 

CIVIL� AIZSARDZ�BA 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 1 kred�tpunkti (1,5  ECTS)            

kontakstundas 18 Akad�misko stundu 
skaits: 40 patst�v�g� darba stundas 

eks�mens  
20 
2 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: A. Fedotovs, Dr.oec., Profesors  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par juridisko zin	tni – Cilv�kties�b	m. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Iepaz�stin	t ar civil	s aizsardz�bas pas	kumu jomu, r�c�bu 	rk	rt�jo 
situ	ciju gad�jumos un veicamajiem prevent�vajiem pas	kumiem 
civil	s aizsardz�bas ietvaros. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1.Latvijas Republikas civil	 aizsardz�ba:  
Civil	s aizsardz�bas v�sture un uzdevumi; 
Civil	s aizsardz�bas sist�ma, organiz	cijas principi. 

2 

 2. Iedz�vot	ju aizsardz�bas pamati: 
Ind�go ��misko vielu un radioakt�vo starojumu raksturojums; 
Kolekt�vie un individu	lie aizsardz�bas l�dzek�i;  
Pašpal�dz�ba un savstarp�j	 pal�dz�ba. Katastrofu medic�na. 

2 

 3. Tehnog�n	s katastrofas (av	rijas): Rakstur�g	k	s r�pniec�bas 
av	rijas (katastrofas), vi�u c�lo�i un profilakses pas	kumi. 
Transporta av	rijas; 

2 

 4. Iedz�vot	ju r�c�ba tehnog�n	s katastrof	s. Aizsardz�ba pret 
stipri iedarb�g	m ind�g	m viel	m; P�d�j	s desmitgades 
tehnog�n	s katastrofas un to sekas. 

2 

 5. Dabas katastrofas:  
Rakstur�g	k	s dabas katastrofas Latvij	 un to �paš�bas;  
Droš�bas pas	kumi un iedz�vot	ju r�c�ba dabas katastrof	s; 
P�d�j	s desmitgades dabas katastrofas un to sekas. 

2 

 6. Masu nek	rt�bas, terorisms. Epid�mijas un seviš�i b�stamu 
slim�bu izplat�šanas gad�jumi. Medic�nisk	 aizsardz�ba. 

2 

 7. Bru�oti konflikti. Masu izn�cin	šanas l�dzek�i: 
Kodoliero�i; 
��miskie iero�i; 
Biolo
iskie iero�i; 
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Š�embu, spr	gstošie un aizdedzinošie iero�i; 

 Eks	mens 2 
kop� kontaktstundas: 18

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Iedz�vot	ju aizsardz�bas anal�ze. Br�vi izv�l�ts viens no katastrofu veidiem, 
izanaliz�ts p�c dotajiem 7 krit�rijiem. Apjoms: 5-10 lpp.  

5 

2. Anketas izveide par doto t�mu. J	b�t vismaz 5 veidu jaut	jumiem. Apjoms – 
apm�ram 2 lpp., minimums – 10 jaut	jumi. 

5 

3. Teorijas stud�šana par konkr�t	m t�m	m bibliot�k	 vai internet	, apg�tais tiks 
p	rbaud�ts ar nelieliem testiem 

10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 20
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�ja izprast Civil	s  
aizsardz�bas jomas 
noz�mi Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 
 
 
 

Sp�j saskat�t, ka 
Civil	 aizsardz�ba  ir 
sarež
�ta, 
daudzpus�ga un  
dinamiska sist�ma.. 
Atceras terminus. 
 
 

Sp�j sak	rtot, 
izskaidrot, aprakst�t, 
Civil	s aizsardz�bas 
galvenos virzienus, 
sp�j izmanto 
terminolo
iju.  

Sp�j saskat�t  
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas Civil	s 
aizsardz�bas jomas 
noz�mi Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 
 

2. Sp�ja izprast Civil	s 
aizsardz�bas jomas 
noz�mi iedz�vot	ju 
aizsardz�bai un 
prevent�vajiem 
pas	kumiem civil	s 
aizsardz�bas ietvaros. 
 
 
 
 

Pamat izpratne par 
Civil	s aizsardz�bas 
jomas noz�mi 
iedz�vot	ju 
aizsardz�bai un 
prevent�vajiem 
pas	kumiem civil	s 
aizsardz�bas ietvaros.
 

Pietiekoša izpratne par 
Civil	s aizsardz�bas 
jomas noz�mi 
iedz�vot	ju 
aizsardz�bas un  
prevent�vajiem 
pas	kumiem civil	s 
aizsardz�bas ietvaros. 
 

Laba izpratne par 
Civil	s aizsardz�bas 
jomas noz�mi 
iedz�vot	ju 
aizsardz�bai un  
prevent�vajiem 
pas	kumiem civil	s 
aizsardz�bas ietvaros. 
Sp�j pied	v	t jaunus 
risin	jumus 
probl�m	m. 
 

2Sp�ja izš�irt  daž	d	s 
katastrofu veidus un 
izmantot Civil	s 
aizsardz�bas 
terminolo
iju kursa 
darbu izstr	d�. 
 

Sp�j izš�irt un 
analiz�t daž	dus 
katastrofu veidus un 
izmantot Civil	s 
aizsardz�bas 
terminolo
iju kursa 
darbu izstr	d�. 

Sp�j izš�irt, analiz�t  
un klasific�t daž	dus 
katastrofu veidus un 
izmantot Civil	s 
aizsardz�bas 
terminolo
iju kursa 
darbu izstr	d�. 
 

Br�vi p	rvalda 
terminolo
iju un sp�j 
izš�irt, analiz�t  un 
klasific�t daž	dus 
katastrofu veidus . 
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Studiju rezult�ti

 
 
Nov�rt�šanas 
metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs 1 + + +  
Testi 2         +         +   
Patst	v�gie darbi 2          + + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         +         +          +  
 

 
 
Pamatliterat�ra: 

1. LR “Civil	s aizsardz�bas likums. Zi�ot	js 14.01.1993.,groz�jumi:13.01.94. 
(LV.29.01.nr.13) 02.03.95.(LV.22.03.nr.44), 05.02.97.(LV.21.02.nr.8), 
21.05.98.(LV.10.06.nr.13) 

2. Noteikumi ‘’Par aizsardz�bu pret joniz�jošo starojumu ’’LV, 1997g. 21. burtn�ca.  
3. �rk	rt�jo situ	ciju valsts operat�v	s komisijas nolikums. LV.17.07.1998.Nr.212/213. 
4. Andersons E. Latvijas bru�otie sp�ki un to priekšv�sture. Kan	da: Toronto, LM BER 

RINTERS & PUBLISHERS LTD. 1983. 
5. Hartmanis J. Pirm	 pal�dz�ba. R�ga: Latvijas Zemessardzes št	bs. 1997.  

 
 

 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds)  
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

DARBA AIZSARDZ�BA 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 1 kred�tpunkti (1,5  ECTS)            

kontakstundas 18 Akad�misko stundu 
skaits: 40 patst�v�g� darba stundas 

eks�mens  
20 
2 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Valdis Ka��is Dr.habil.chem. 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�j	 vid�j	 izgl�t�ba vai vid�j	 profesion	l	 izgl�t�ba 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt uz��m�jdarb�bas organiz	cijas un vad�bas speci	listiem 
nepieciešam	s zin	šan	s un prasmes darba ties�bu un darba 
aizsardz�bas jom	. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Darba ties�bu j�dziens, sist�ma un pamatprincipi. 1 

 2. Darba ties�bu avotu veidi un �patn�bas. 1 

 3. Nodarbin	t�bas tiesiskais regul�jums Latvij	. 1 

 4. Darba tiesisk	s attiec�bas un to veidi. 1 

 6. Darbinieku p	rst	v�ba – arodbiedr�bas un darbinieku 
pilnvarotie p	rst	vji, to ties�bas un pien	kumi. 

1 

 6. Darba kopl�gums. 1 

 7. Darba l�gums (nosl�gšana un groz�šana). 1 

 8. Darbinieka saist�ba, ties�bas un pien	kumi 1 

 9. Darba k	rt�ba un darba dev�ja r�kojumi. 1 

 10. Darba samaksas tiesiskais regul�jums. 1 

 11. Darba laika un atp�tas tiesiskais regul�jums. 1 
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 12. Civiltiesisk	 atbild�ba darba ties�b	s. 1 

 13. Darba tiesisko attiec�bu izbeigšanas k	rt�ba.Darba str�di un to 
izš�iršanas k	rt�ba. 

1 

 14. Darba aizsardz�ba. 2 

 15. Eiropas savien�bas darba ties�bas un darba ties�bu att�st�ba 
globaliz	cijas apst	k�os. 

1 

 Eks	mens 2 
kop� kontaktstundas: 18

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  10 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 4 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 2 

4. Sagatavošan	s eks	menam 4 

kop� patst�v�g� darba stundas: 20
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Prasme piem�rot 
Latvijas darba ties�bu 
un darba aizsardz�bas 
normat�vo aktu pras�bas 
sekm�gai person	la 
politikas pl	nošanai 
uz��mum	. 

Pamatiema�as 
person	la politikas 
pl	nošanai 
uz��mum	. 
 
 
 
 
 
 

Labas iema�as 
person	la politikas 
pl	nošanai 
uz��mum	. 
 
 

Br�vi p	rvalda 
Latvijas darba ties�bu 
un darba aizsardz�bas 
normat�vo aktu 
pras�bas sekm�gai 
person	la politikas 
pl	nošanai 
uz��mum	. 
 

2. Izpratne par darba 
ties�bu un darba 
aizsardz�bas 
aktualit	t�m glob	l	 
tirgus apst	k�os, jo �paši 
Eiropas Savien�bas 
ietvaros. 
 

Sp�j izprast darba 
aizsardz�bas 
aktualit	tes glob	l	 
tirgus apst	k�os, jo 
�paši Eiropas 
Savien�bas ietvaros. 
 

Labas zin	šanas lai 
var�tu pl	not darba 
aizsardz�bas 
aktualit	tes glob	l	 
tirgus apst	k�os, jo 
�paši Eiropas 
Savien�bas ietvaros. 
 

P	rvalda darba 
aizsardz�bas 
likumdošanu un 
vienl�dz labi sp�j 
saskat�t  aizsardz�bas 
aktualit	tes gan 
Latvijas tirg�, gan 
Eiropas Savien�bas 
ietvaros. 
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3. Sp�ja izprast darba 
aizsardz�bas jomas 
noz�mi Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas darba 
aizsardz�bas jomas 
noz�mi Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 
 

P�tnieciskaj	 darb	 
sp�j izgaismot darba 
aizsardz�bas jomas 
noz�mi Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 
 

P	rvalda darba 
aizsardz�bas 
likumdošanu un 
vienl�dz labi sp�j 
saskat�t  aizsardz�bas 
aktualit	tes Latvijas 
Republikas 
likumdošanas 
kontekst	. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + + + 
Testi 1 + +  
Patst	v�gie darbi 1 + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 

 
 
Pamatliterat�ra: 

1. Darba likums. 
2. Darba aizsardz�bas likums. 
3. Latvijas Republikas Satversme  
4. Civillikums, Saist�bu ties�bu da�a 2178.-2195.pants 
5. Komerclikums 
2. Likums „Par arodbiedr�b	m” 
3. Valsts darba inspekcijas likums 
4. Darba dev�ju organiz	ciju un to apvien�bu likums 
5. Streiku likums 
6. Latvijas Administrat�vo p	rk	pumu kodekss u.c. normat�vie akti 
7. V. Ulmane. Darba ties�bas. Darba aizsardz�ba. – R.: 2004. 

 
 

 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds)  
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Studiju kursa 
nosaukums: 

DATORMEDIJI ARHITEKTUR� 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: Aigars Cepl�tis, Mg. Art., RISEBA Lektors 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas datorprogrammu izmantošan	 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt zin	šanas par datorprogrammu pielietošanu k	 integr�tu 
projekt�šanas instrumentu. Iepaz�stin	t studentus ar datormediju 
izmantošanu arhitekt�ras projekt�šan	. Kursa m�r�is ir apm	c�t datora 
izmantošanu k	 svar�gu dizaina procesa un projekta prezent	cijas 
instrumentu. 
 
The aim of this module is to familiarize the student with computer 
media in architecture. Moreover, it intends to facilitate computer usage 
in design process and as a presentation tool in preparation of projects. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Assignments 2: 10%; In-class exercises 2: 30%; Mid-term 1: 20%; 
Final project 1: 30%; Attendance 1 :10% 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Microsoft Office programs (word, excel, power point, etc) 
 

4 

 2. Photoshop 4 

 3. Corel Drawing 4 

 4. Sketch up  8 

 5. Ilustrator  4 

 6. InDesign 5 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  6 
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3. Sagatavošan	s kontroldarbam 6 

4. Sagatavošan	s eks	menam 6 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu zin	šanas un  
praktisk	s iema�as darb	 
ar pamatu 
datorprogramm	m, t.i. 
Powerpoint, Photoshop un 
citi; 
  

Prot izmantot galven	s 
datorprogrammas 
projektu prezent	ciju 
sagatavošan	. 

Prot izmantot atbilstošas 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	 daž	da 
tipa uzdevumiem. 
 
 

Br�vi izmanto daž	dus  
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	; Izmanto 
daž	das  tehnikas un 
demonstr� sp�jas radoši 
interpret�t uzdevumus. 

2. Ieg�tu zin	šanas un  
praktisk	s iema�as darb	 
ar ar speci	l	m 
maket�šanas 
programm	m Illustrator, 
InDesign. 

Prot izmantot galven	s 
datorprogrammas 
projektu prezent	ciju 
sagatavošan	. 
 

Prot izmantot atbilstošas 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	 daž	da 
tipa uzdevumiem. 
 

Br�vi izmanto daž	dus  
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	; Izmanto 
daž	das  tehnikas un 
demonstr� sp�jas radoši 
interpret�t uzdevumus. 

3. Ieg�tu zin	šanas un  
praktisk	s iema�as darb	 
ar atv�rt	 koda 
datorprogramm	m . 
Sketch up; 
 

Prot izmantot galven	s 
datorprogrammas 
projektu prezent	ciju 
sagatavošan	. 
 

Prot izmantot atbilstošas 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	 daž	da 
tipa uzdevumiem. 
 

Br�vi izmanto daž	dus  
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	; Izmanto 
daž	das  tehnikas un 
demonstr� sp�jas radoši 
interpret�t uzdevumus. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.  

Darbs auditorij	  X� X� X�

Kontroldarbs  � � X�

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens X� X� �

 

2 
�
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Pamatliterat�ra: 
1. Caplin, S., Art and Design in Photoshop, Qxford: Elsevier, 2008 
2. Yanes, D. M. and Dominguez R. E., Freehand Drawings for Architects and Interior 

Designers, W.W. Norton & Co. 2005 
3. Sanders K., The Digital Architect, New York: John Wiley and Sons, 1996. 
4. Mitchell, The Logic of Architecture, Cambridge: MIT Press, 1992. 

�

 
Papildliterat�ra:  

1. Ridder, D., Archicad 11, Heidelberg, Redline GMBH, 2008 
2. Omura, George, Mastering Autocad Autocad 2009 and Autocad LT 2009, 2008. 
3. Allenn Lynn & Onstott Scott, Autocad: Professional Tips and Techniques, Indianapolis: 

Wiley 2007. 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O.Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  
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tudiju kursa 
nosaukums: 

DATORPROGRAMMU PIELIETOJUMS PROJEKTŠAN�  I

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: Aigars Cepl�tis, Mg. Art., RISEBA Lektors 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Datormediji arhitekt�r	 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Kursa m�r�is ir sekm�t datoru lietošanu dizaina, projekt�šanas proces	 
un izmantošanu reprezent	cijas materi	lu izgatavošanai. Apg�t 
datorgrafiku un digit	lo mode�u anal�zi izmantojot 3D telpisko 

eometriju un projekcijas. Apg�t pamatiema�as darb	 ar 
datorprogramm	m Archicad and Autocad. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

M	jas darbs 10%; Darbs auditorij	 30%; Kontroldarbs 20%; Kursa 
darbs 30%; Apmekl�jums 10% 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Autocad iestat�jumi: 3D iestat�jumi, att�lošana, anim	cija, 
PlotMaker metodes; Vertik	li komponenti; Redi
�šana; Spraugu 
ielikšana; Objektu izvietošana; Pl	ksnes/darbs ar st	viem; 
Aizpild�šanas metodes; Griezumi un pac�lumi; B�vniec�bas 
teritorija; Dokument	cija, vizu	liz	cija un anim	cija; 3. 3D max 
iestat�jumi. 

16 

 2. ArchiCad iestat�jumi: 3D iestat�jumi, att�lošana, anim	cija, 
PlotMaker metodes: 
Komandu pielietošanas daž	das metodes; Objektu atlas�šanas un 
sak	rtošanas sist�mas Autocad programm	; Galven	s z�m�šanas 
un redi
�šanas komandas; Sl	�u un l�niju tipu vad�šana; 
Dimensijas un teksts; Grafiskie z�m�jumi; Google sketch up 
programma, k	 3D model�šanas r�ks;  

16 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  6 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 27 
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3. Sagatavošan	s kontroldarbam 6 

4. Sagatavošan	s eks	menam 6 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu inform	ciju 
par datortehnolo
ij	m 
un to ietekmi arhitekta 
profesij	. 

Orient�jas 
galvenaj	s 
datortehnolo
ij	s un 
to ietekmi uz 
arhitekta profesiju 
objektu strukt�ras un 
telpas attiec�bas.  

P	rzina  galven	s 
datortehnolo
ijas un 
sp�j nov�rt�t to 
ietekmi uz arhitekta 
profesiju. 

Piln�b	 p	rzina 
galven	s 
datortehnolo
ijas un 
sp�j nov�rt�t to 
ietekmi uz arhitekta 
profesiju 
kopsakar�bas. 

2. Iem	c�tos lietot 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	. 

Prot izmantot 
galven	s 
datorprogrammas 
projektu prezent	ciju 
sagatavošan	. 

Prot izmantot 
atbilstošas 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	 daž	da 
tipa uzdevumiem. 
 
 

Br�vi izmanto daž	dus 
datorprogrammas 
projekt�šanas proces	, 
ka ar� projektu 
prezent	ciju 
sagatavošan	; Izmanto 
daž	das  tehnikas un 
demonstr� sp�jas 
radoši interpret�t 
uzdevumus. 

3. Sp�tu p�t�t 
datorgrafiku ar 3D telpu 

eometriju un 
projekcijas pal�dz�bu. 

Sp�j analiz�t telpu 

eometriju 
izmantojot 3D telpu 

eometriju un 
projekcijas 
pal�dz�bu. 

Sp�j atbilstoši 
pielietot  un analiz�t 
telpu 
eometriju 
izmantojot 3D telpu 

eometriju un 
projekcijas pal�dz�bu. 

Radoši pielieto  un 
analiz� telpu 

eometriju izmantojot 
3D telpu 
eometriju 
un projekcijas 
pal�dz�bu. 

4. Ieg�tu prasmes 
arhitekt�ras 
projekt�šanas 2D 
programmu ArchiCad 
un Autocad lietošan	. 

Sp�j analiz�t telpu 

eometriju 
izmantojot 2D 
programmu 
ArchiCad un 
Autocad. 

Sp�j atbilstoši 
pielietot  un analiz�t 
telpu izmantojot 2D 
programmu ArchiCad 
un Autocad. 

Radoši pielieto  un 
analiz� telpu 

eometriju izmantojot 
programmas 2D 
ArchiCad un Autocad 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Darbs auditorij	  X X X X 
Kontroldarbs X  X  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens  X X X X 
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Pamatliterat�ra: 
1. Watson, A., GDL., Handbook: A Comprehensive Guide to Creating Powerful ArchiCAD 

Objects, 2009. 
2. Ridder, D., Archicad 11, Heidelberg, Redline GMBH, 2008 
3. Omura, George, Mastering Autocad Autocad 2009 and Autocad LT 2009, 2008. 
4. Allenn Lynn & Onstott Scott, Autocad: Professional Tips and Techniques, Indianapolis: 

Wiley 2007. 
5. Mitchell, William J. And Malcolm Mccullough, Digital Design Media, New York: Van 

Nostrand Reinhold, 1991. 
6. Mitchell, The Logic of Architecture, Cambridge: MIT Press, 1992. 
7. Sanders, Ken, The Digital Architect, New York: John Wiley and Sons, 1996. 

 
 
Papildliterat�ra:  

1. Caplin, S., Art and Design in Photoshop, Qxford: Elsevier, 2008 
2. Yanes, D. M. and Dominguez R. E., Freehand Drawings for Architects and Interior 

Designers, W.W. Norton & Co. 2005 
3. Sanders K., The Digital Architect, New York: John Wiley and Sons, 1996. 
4. Mitchell, The Logic of Architecture, Cambridge: MIT Press, 1992. 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O.Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

DATORPROGRAMMU PIELIETOJUMS PROJEKTŠAN� II

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: Aigars Cepl�tis, Mg. Art., RISEBA Lektors 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Datorprogrammu pielietojums projekt�šan	 I 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Padzi�in	t stud�jošo datoriz�tas projekt�šanas zin	šanas un iema�as, 
koncentr�joties uz tr�sdimensiju arhitekt�ras 
eometrisk	s 
model�šanas, anim	cijas, att�lošanas un bildes apstr	des jom	m.  
Apg�t un izprast datoru izmantošanu visdaž	d	ko projekt�šanas 
uzdevumu veikšanai. Att�st�t anal�tisk	s sp�jas izmanto 
datortehnolo
ijas lai izstr	d	tu jaunas digit	los. Apg�t anal�tisku pieeju 
tr�sdimensi	la dizaina izstr	dei un model�šanai. Iepaz�t datoriz�to 
projekt�šanas procesu s	kot no konceptu	la risin	juma izstr	des l�dz 
gatavam projekta risin	jumiem. 
 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

M	jas darbs 10%; Darbs auditorij	 30%; Kontroldarbs 20%; Kursa 
darbs 30%; Apmekl�jums 10% 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Tr�sdimensiju 
eometrisk	 model�šanas arhitekt�r	. 6 

 2. Darbs ar kamer	m un gaismas avotiem. 6 

 3. Materi	lu un tekst�ru izmantošana. 6 

 4. Foto-re	listisku att�lošanas rezult	tu sasniegšana. 4 

 5. Ievads arhitekt�ras anim	cijas pa��mienos. 6 

 6. Darbs ar bild�m un kompoz�ciju. 4 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  6 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana.  27 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam.  6 

4. Sagatavošan	s eks	menam.  6 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu lietošanas 
prasmes 
datorprogramm	s 
Archicad 
eometriskai 
model�šanai, AutoDesk 
VIZ anim	cijai un 
att�lošanai, un 
Photoshop bilžu 
apstr	dei. 

Prot izmantot 
Archicad 

eometriskai 
model�šanai, 
AutoDesk VIZ 
anim	cijai un 
att�lošanai, un 
Photoshop bilžu 
apstr	dei; 
Pamatzin	šanas. 

Prot izmantot 
Archicad 
eometriskai 
model�šanai, 
AutoDesk VIZ 
anim	cijai un 
att�lošanai, un 
Photoshop bilžu 
apstr	dei, daž	da tipa 
uzdevumiem. 

Br�vi izmanto 
Archicad 
eometriskai 
model�šanai, 
AutoDesk VIZ 
anim	cijai un 
att�lošanai, un 
Photoshop bilžu 
apstr	dei, daž	da tipa 
uzdevumiem. Izmanto 
daž	das  tehnikas un 
demonstr� sp�jas 
radoši interpret�t 
uzdevumus. 

2. Att�st�tu anal�tisko 
pieeju pie 
tr�sdimension	las 
projekt�šanas un 
model�šanas. 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as telpas 
pamaterus, sal�dzin	t 
un izskaidrot, 
formul�t 
secin	jumus, sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt� sabiedrisk	s 
par	d�bas, analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v savu 
viedokli. Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro 
sabiedrisk	s 
par	d�bas, rod radošus 
risin	jumus 
uzlabošanas iesp�j	m, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 

3. Ieg�tu zin	šanas par 
projekt�šanas 
procesiem no 
konceptu	liem 
mode�iem l�dz 
pabeigtiem 
tr�sdimensiju 
att�lošanas 
prezent	cijas mode�iem 

Sp�j analiz�t telpu 

eometriju 
izmantojot 2D un 3D 
programmat�ras 
iesp�jas s	kot no 
konceptu	liem 
mode�iem l�dz 
pabeigtiem 
tr�sdimensiju 
att�lošanas 
prezent	cijas 
mode�iem. 

Sp�j atbilstoši 
pielietot  un analiz�t 
telpu 
eometriju 
izmantojot 2D un 3D 
programmat�ras 
iesp�jas s	kot no 
konceptu	liem 
mode�iem l�dz 
pabeigtiem 
tr�sdimensiju 
att�lošanas 
prezent	cijas 
mode�iem. 

Radoši izmanto un 
pied	v	 jaunus 
risin	jumus, 
izmantojot 2D un 3D 
programmat�ras 
iesp�jas s	kot no 
konceptu	liem 
mode�iem l�dz 
pabeigtiem 
tr�sdimensiju 
att�lošanas 
prezent	cijas 
mode�iem. 
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Studiju rezult�ti 

 
 

Nov�rt�šanas metodes 

  3. 

Darbs auditorij	 X X X 
Kontroldarbs X X X 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens X X X 

 

Pamatliterat�ra: 
1. Spiller, N., Digital Architecture Now: A Global Survey of Emerging Talent, Thames and 

Hudson, 2009. 
2. Dong, and et al., Computer Aided Architectural Design Futures, Springer, 2007.  
3. Kolarevic, B., Architecture in the Digital Age: Design and Manufacturing, Taylor and 

Francis, 2005. 
4. Szalapaj, P., CAD Principles for Architectural Design: Analytical Approaches to 

Computational Representation of Architectural Form, Architectural Press, 2001. 
 

Papildliterat�ra:  
1. Watson, A., GDL., Handbook: A Comprehensive Guide to Creating Powerful ArchiCAD 

Objects, 2009. 
2. Ridder, D., Archicad 11, Heidelberg, Redline GMBH, 2008 
3. Omura, George, Mastering Autocad Autocad 2009 and Autocad LT 2009, 2008. 
4. Allenn Lynn & Onstott Scott, Autocad: Professional Tips and Techniques, Indianapolis: 

Wiley 2007. 
5. Mitchell, William J. And Malcolm Mccullough, Digital Design Media, New York: Van 

Nostrand Reinhold, 1991. 
6. Mitchell, The Logic of Architecture, Cambridge: MIT Press, 1992. 
7. Sanders, Ken, The Digital Architect, New York: John Wiley and Sons, 1996. 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O.Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

EKONOMIKA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 27 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 53 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: ����������������������������Aleksandrs Fedotovs, Dr. oec., asoc. prof. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Matem	tika 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Veidot studentiem izpratni par ekonomikas darb�bas likumsakar�b	m 
mikro- un makrol�men�, k	 ar� par valsts ekonomisk	s politikas 
pamatprincipiem. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

10% darbs auditorij	, 30% kontroldarbs, 60% eks	mens 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Ekonomikas priekšmets un pamatj�dzieni. 2 

 2. Piepras�jums un pied	v	jums. 3 

 3. Pat�r�t	ju r�c�ba. 2 

 4. Ražošana un resursu izmantošana. 4 

 5. Kontroldarbs 3 

 6. Iekšzemes kopprodukts. 2 

 7. Ekonomikas ciklisk	 att�st�ba. Bezdarbs un infl	cija. 3 

 8. Makroekonomiskais l�dzsvars. 2 

 9. Makroekonomisk	 politika 3 

 10. Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 27
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  35 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 6 
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4. Sagatavošan	s eks	menam 6 

kop� patst�v�g� darba stundas: 53

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Izskaidrot 
ekonomikas 
pamatj�dzienus un 
analiz�t ekonomiskos 
r	d�t	jus 

Defin�t mikro- un 
makroekonomik	 
lietotos 
pamatj�dzienus, 
apr��in	t r	d�t un 
izskaidrot to noz�mi 

Izskaidrot ar konkr�tu 
r	d�t	ju apr��in	šanu 
saist�t	s 
metodolo
isk	s 
probl�mas 

Izprast konkr�tu 
r	d�t	ju tr�kumus un 
nepiln�bas, izmantot 
alternat�v	s formulas 

 

2. Izprast ekonomisko 
r	d�t	ju savstarp�j	s 
sakar�bas 

Nov�rt�t r	d�t	ju 
izmai�u tendences 
un atkl	t 
ietekm�jošos 
faktorus 

Izskaidrot daž	du 
r	d�t	ju savstarp�jo 
ietekmi 

Pamatot 
priekšlikumus un 
pied	v	t pas	kumus 
v�lamo izmai�u 
sasniegšanai r	d�t	jos 

3. Izmantot apr��inus 
un grafiskos mode�us 
ekonomisko situ	ciju 
anal�zei 

Analiz�t situ	ciju 
konkr�tos tirgos un 
makroekonomik	 
kopum	 ar grafisko 
mode�u pal�dz�bu 

Risin	t uzdevumus, 
izmantojot  

tabulas un grafikus  

Savienot alternat�vus 
risin	jumus, atrastus 
ar vair	k	m metod�m 

4. Izprast ekonomisk	s 
politikas b�t�bu un 
instrumentus 

Izskaidrot 
ekonomisk	s 
politikas 
pamatprincipus 

Pamatot instrumentu 
izv�li konkr�tu m�r�u 
sasniegšanai 
ekonomiskaj	 politik	 

Kritiski analiz�t un 
prognoz�t valsts 
politikas ietekmi uz 
ekonomikas att�st�bu 

5. Izprast un nov�rt�t 
alternat�v	s 
ekonomisk	s 
koncepcij	s 

Izskaidrot atš�ir�go 
ekonomisko 
koncepciju 
principi	l	s 
nost	dnes 

Kritiski nov�rt�t 
atš�ir�g	s 
konceptu	l	s pieejas 

Pied	v	t alternat�vus 
risin	jumus konkr�t	s 
situ	cij	s 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4. 5.Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Kontroldarbs  X� X� X� X� �

2 
�
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Eks	mens � � X� X� X�

Darbs auditorij	 X� X� � � �

 

Pamatliterat�ra: 
1. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. R�ga: Izgl�t�bas so�i, 2007. 
2. L�bermanis G. Mikroekonomika. – R�ga: Kamene, 2006. 
3. L�bermanis G. Makroekonomika. – R�ga: Kamene, 2007.  
4. Š�nfelde M. Makroekonomika. – R�ga: RTU, 2006. 
5. Fedotovs A. Makroekonomika: T	lm	c�bas kurss. R�ga: Biznesa vad�bas koledža, 2008.  
6. Fedotovs A. Mikroekonomika: T	lm	c�bas kurss. R�ga: Latvijas Uz��m�jdarb�bas uin 

menedžmenta akad�mija, 2006. 
7. Boyes W., Melvin M. Economics, 7th ed. Houghton Miffin Co., 2008. 
8. ���������� �., �������� �. !"����#"�. 18-$ #'�. �$�. � ��*�. <., ��>., @#$\: 

�#��^��, 2007. 
�

�

 
Papildliterat�ra:  

1. Gods U. Makroekonomika. R�ga: Biznesa augstskola Tur�ba, 2004. 
2. Lipsey R.G., Chrystal A.K. Economics, 11th ed. Oxford University Press, 2007. 
3. ��`{�\ |.}. !"����#"�. ~>�#` "��� (������$�{�����^ {$��#^ �"����#"#): 

��$>�#".10-$ #'�. –  <.: ���"�\ # @�, 2008.  
4. �$�"���\ }.�. <�"���"����#"�. 2-$ #'�. ��>.: �#{$�, 2010. 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 15.02.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (D.Jasjko) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

IEVADS B�VKONSTRUKCIJ�S  

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: L�ga Gaile, Mg. ing., doktorante 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Matem	tika 

Studiju kursa m�r�is: 

 

Kursa m�r�is ir att�st�t izpratni par konstrukt�vajiem pamatprincipiem, 
sist�m	m un terminolo
iju. Iepaz�stin	t studentus ar konstrukciju 
projekt�šanas procesu un att�st�t pamat izpratni par elementu 
mijiedarb�bu konstrukcij	. Iepaz�stin	t ar idealiz	cijas metod�m, lai 
konstrukcijas var�tu tikt analiz�ta. Iepaz�stin	t ar slodžu trajektoriju 
koncepciju, kas veidojas b�v�s. Iepaz�stin	t ar konstrukciju  
materi	liem, kurus izmanto b�vindustrij	. 

 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

10% darbs auditorij	, 30% kontroldarbs, 60% eks	mens 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Konstrukcija, konstrukt�v	 forma un t	s idealiz	cija. 4 

 2. Konstrukt�v	 slodze 4 

 3. Ievads konstrukciju fenomena pamatos (struktur	l	 stabilit	te, 
sp�ki, momenti un slodzes) 
 

3 

 4. Ievads. Meh	nikas pamatprincipi. 4 

 5. Ievads. Konstrukciju materi	li (betons, t�rauds, koks un m�ris) 4 

 6. Prim	rie konstrukciju elementi un to uzved�ba (brusa, kolona 
vai stat�i, arkas, pl	tnes, liektas pl	tnes un �aulas, iek	rt	s vanšu, 
membr	nas un no tiem atvasin	ti elementi: kopnes, fermas, 

eod�ziskie kupoli, t�klveida konstrukcijas, pamati) 

4 

 7. Ievads. Konstrukt�v	s anal�zes un dizaina procesa 
pamatprincipi.  

3 

 8. Konstrukt�vo elementu mont	ža (karkasa konstrukcijas, �aulas 
konstrukcijas, kop�u konstrukcijas, vanšu – membr	nu 
konstrukcijas. 

3 
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 9. Piep�šam	s konstrukcijas 3 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�t analiz�t �ku 
tehnolo
isko 
koncepciju koncepcijas 
arhitekt�ras un 
b�vkonstrukciju 
kontekst	, vadoties p�c 
m�sdienu konstrukt�vo 
sist�mu paraugiem 
 

Sp�j analiz�t �ku 
tehnolo
isko 
koncepciju 
arhitekt�ras un 
b�vkonstrukciju 
kontekst	, vadoties 
p�c m�sdienu 
konstrukt�vo sist�mu 
paraugiem. 
 

Labi sp�j analiz�t �ku 
tehnolo
isko 
koncepciju 
arhitekt�ras un 
b�vkonstrukciju 
kontekst	, vadoties 
p�c m�sdienu 
konstrukt�vo sist�mu 
paraugiem. 
 

 Labi p	rzina 
terminolo
iju un labi 
sp�j analiz�t �ku 
tehnolo
isko 
koncepciju 
arhitekt�ras un 
b�vkonstrukciju 
kontekst	, vadoties 
p�c m�sdienu 
konstrukt�vo sist�mu 
paraugiem. 

M	c�tu saprast daž	das 
konstrukt�v	s sist�mas, 
t.i. karkasi, velve, 
�aulas, piep�šamas 
konstrukcijas. 
 
 

Sp�j izprast daž	du 
konstrukt�vo sist�mu  
raksturlielumus un 
darb�bas principus, 
t	d	m konstrukcij	m 
k	 celtniec�bas 
sist�mas, t.i. karkasi, 
velve, �aulas, 
piep�šamas 
konstrukcijas. 

Labi izprot daž	du 
konstrukt�vo sist�mu 
raksturlielumus un 
darb�bas principus, 
t	d	m konstrukcij	m 
k	 celtniec�bas 
sist�mas, t.i. karkasi, 
velve, �aulas, 
piep�šamas 
konstrukcijas. 
 

Piln�b	 p	rzina  
daž	du konstrukt�vo 
sist�mu  
raksturlielumus un 
darb�bas principus, 
t	d	m konstrukcij	m 
k	 celtniec�bas 
sist�mas, t.i. karkasi, 
velve, �aulas, 
piep�šamas 
konstrukcijas. 
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3. Analiz�t daž	du  
b�vkonstrukciju tipu  
tehnisk	s darb�bas 
principus. 

Analiz�t daž	du  
b�vkonstrukciju tipu  
tehnisk	s darb�bas 
principus. 
 
 
 
 
 

Sp�j patst	v�gi 
analiz�t daž	du  
b�vkonstrukciju tipu  
tehnisk	s darb�bas 
principus un to 
integr�šanu 
projekt�šanas 
uzdevumos.  

Sp�j analiz�t daž	du 
b�vkonstrukciju tipu  
tehnisk	s darb�bas 
principus un to 
integr�šanu 
projekt�šanas 
uzdevumos. Augsts 
izpratnes l�menis. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs  X X X 
Eks	mens  X X 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Darbs auditorij	 X X  
 

Pamatliterat�ra: 
1. Harris C. M. Dictionary of Architecture and Construction, Mc Graw-Hill Professional, 

2000. 
2. Eisele J., Kloft E., High-Rise Manual, Typology and Design, Construction and 

Technology, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2008. 
3. Ching F. & Adams C., Building Construction Illustrated, John Wiley and Suns Inc., New 

Jersey, 2009. 
4. Engel H., Structure Systems, Gerd Hatje Verlag, Istanbul, 2004. 

�

 
Papildliterat�ra:  

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  

�



 COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�

1 
�

Course/ module title: KU B�VKONSTRUKCIJAS  (STATICS)   

 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2 credits (3 ECTS) 
Contact hours 35 Academic hours: 80 

Independent studies 45 
Language: English 
Faculty member: L�ga Gaile, Mg. ing., doktorante 
Pre-requisites: Mathematics 
Aim of the 
course/module: 

The aim of the course is to develop an understanding of structural 
behavior which is the key element to understand the structural 
calculations and design methods.  

   
Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

10% attendance, 30% midterm exam, 60% exam 

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods: 
seminars, practical assignments and other):

Contact
hours

 1. Subject of structural mechanics 2 

 2. Force, Moment of a force 2 

 3. The resultant of a system of the parallel forces 2 

 4. Equilibrium of the force systems 4 

 5. Loading systems and effects of loading 2 

 6. Load types and sources 4 

 7. Calculation of support reactions 2 

 8. Using computers to aid learning 4 

 9. Forces in structural frameworks (statically determined and 
undetermined frameworks) 

2 

 10. Shearing force and bending moment diagrams 
 

4 

 11.Properties of structural sections 2 

 12. Direct stress and strain 2 
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 Final exam. 3 

total 35
 
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
1. Independent work with literature 20 

2. Carrying out hometasks 10 

3. Preparation for the midterm exam 5 

4. Preparation for the final exam 10 

total 45

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Learning to make 
analysis of the concepts 
of building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional methods 
according to the 
contemporary structural 
systems. 
 

Is capable to make 
analysis of the 
concepts of building 
technology, in 
context of the 
architectural and 
constructional 
methods according 
to the contemporary 
structural systems. 
 

Has good capabilities 
to make of the 
concepts of building 
technology, in context 
of the architectural 
and constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

Freely operates with 
knowledge to make of 
the concepts of 
building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

2. Learning to calculate 
loads for structural 
analysis, to identify 
determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable structures, 
to determine forces and 
deflections in 
determinate trusses, 
beams and frames, to 
perform approximate 
analysis of rigid frames, 
to use computer tools to 
assist in classical 
structural analysis, to 
describe the behavior of 
structures under vertical 
and lateral loads. 

Is able to calculate to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures on a basic 
level. 
 
 

Has good knowledge 
to calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures  
 

Is fully capable to to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures.   
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3. Learning element 
behavior influenced by 
the forces in terms of 
stress, tension, 
compression. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to 
analyze  basic 
structural behaviour 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knoes 
basic terms. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to analyze  
and classify  basic 
structural behaviour 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knows 
terms. 

Freely is able to apply 
the knowledge to 
analyze  and classify  
basic structural 
behaviour influenced 
by the forces in terms 
of stress, tension, 
compression.  Knows 
scientific terminology. 
 
 

 

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3.  

Midterm exam       X       X X 
 

Final exam   X 

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Class activities       X       X  

Recommended literature 
1. Harris C. M. Dictionary of Architecture and Construction, Mc Graw-Hill Professional, 

2000. 
2. Eisele J., Kloft E., High-Rise Manual, Typology and Design, Construction and 

Technology, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2008. 
3. Ching F. & Adams C., Building Construction Illustrated, John Wiley and Suns Inc., New 

Jersey, 2009. 
4. Engel H., Structure Systems, Gerd Hatje Verlag, Istanbul, 2004. 

Additional literature and  learning  materials/resources: 

Approved/Updated: 23.03.2012 
  
Department director: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programme director:  ______________ (O. Redbergs)  

�



 COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�

1 
�

Course/ module title: KU B�VKONSTRUKCIJAS II    

 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2 credits (3 ECTS) 
Contact hours 35 Academic hours: 80 

Independent studies 45 
Language: English 
Faculty member: L�ga Gaile, Mg. ing., doktorante 
Pre-requisites: Architectural structures I 
Aim of the 
course/module: 

The aim of this course is, to introduce to students the fundamentals of 
strength of materials such as reinforced concrete, steel and timber 
columns, beams, one-way, two-way slabs, joist floors, flat plates, 
waffle slabs according to unfavourable loadings and create also 
element details. 
   

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

10% attendance, 30% midterm exam, 60% exam 

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods: 
seminars, practical assignments and other):

Contact
hours

 1. Fundamentals of Strength of Materials and their properties 3 

 2. Sectional properties 3 

 3. Design approaches and Building codes 3 

 4. Loading and Combinations 3 

 5. Analysis and design of Tension elements (steel, reinforced 
concrete, timber) 

5 

 6. Analysis and design of Columns and Walls (steel, reinforced 
concrete, timber, masonry) 

3 

 7. Analysis and design of Beams (steel, reinforced concrete, 
timber) 

3 

 8. Analysis and design of Connections (steel, reinforced 
concrete, timber) 

3 

 9. Introduction to rocks and soils  3 

 10. Analysis and design of Foundations  3 
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 Final exam. 3 

total 35
 
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
1. Independent work with literature 20 

2. Carrying out hometasks 10 

3. Preparation for the midterm exam 5 

4. Preparation for the final exam 10 

total 45

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Learning to make 
analysis of the concepts 
of building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional methods 
according to the 
contemporary structural 
systems. 
 

Is capable to make 
analysis of the 
concepts of building 
technology, in 
context of the 
architectural and 
constructional 
methods according 
to the contemporary 
structural systems. 
 

Has good capabilities 
to make of the 
concepts of building 
technology, in context 
of the architectural 
and constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

Freely operates with 
knowledge to make of 
the concepts of 
building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

2. Learning to calculate 
loads for structural 
analysis, to identify 
determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable structures, 
to determine forces and 
deflections in 
determinate trusses, 
beams and frames, to 
perform approximate 
analysis of rigid frames, 
to use computer tools to 
assist in classical 
structural analysis, to 
describe the behavior of 
structures under vertical 
and lateral loads. 

Is able to calculate to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures on a basic 
level. 
 
 

Has good knowledge 
to calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures  
 

Is fully capable to to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures.   
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3. Learning element 
behavior influenced by 
the forces in terms of 
stress, tension, 
compression. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to 
analyze basic 
structural behavior 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knows 
basic terms. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to analyze 
and classify basic 
structural behavior 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knows 
terms. 

Freely is able to apply 
the knowledge to 
analyze and classify 
basic structural 
behavior influenced 
by the forces in terms 
of stress, tension, 
compression.  Knows 
scientific terminology. 
 
 

 

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3.

Midterm exam X X X 
 

Final exam   X 

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Class activities X X  

Recommended literature 

1. Onouye B., Kane K., Statics and Strength of Materials for Architecture and Building 
Construction, 2nd Edition, Prentice Hall 

2.  
3. Harris C. M. Dictionary of Architecture and Construction, Mc Graw-Hill Professional, 

2000. 
4. Eisele J., Kloft E., High-Rise Manual, Typology and Design, Construction and 

Technology, Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2008. 
5. Ching F. & Adams C., Building Construction Illustrated, John Wiley and Suns Inc., New 

Jersey, 2009. 
6. Engel H., Structure Systems, Gerd Hatje Verlag, Istanbul, 2004. 

Additional literature and  learning  materials/resources: 

Approved/Updated: 23.03.2012 
  
Department director: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programme director:  ______________ (O. Redbergs)  

�



 COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�

1 
�

Course/ module title: KU B�VKONSTRUKCIJAS III    

 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2 credits (3 ECTS) 
Contact hours 35 Academic hours: 80 

Independent studies 45 
Language: English 
Faculty member: L�ga Gaile, Mg. ing., doktorante 
Pre-requisites: Architectural structures II 
Aim of the 
course/module: 

Providing the knowledge about building production, modular and 
prefabricated systems, recent technology in material and component 
manufacturing, analysis and design of various building systems 
satisfying the building codes. Gaining skill of preparation working 
drawings and constructional details.   
 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

10% attendance, 30% midterm exam, 60% exam 

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods: 
seminars, practical assignments and other):

Contact
hours

 1. Building production systems and process of construction 4 

 2. Design process 4 

 3. The relationship between structural form and structural 
efficiency  

4 

 4 Schematic design, approximate methods for allocating sizes to 
structural elements 

6 

 5. Design development and Construction documents 4 

 6. Integration of building systems 6 

 7. Construction sequence 4 

total 35
 
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
1. Independent work with literature 20 

2. Carrying out hometasks 10 

3. Preparation for the midterm exam 5 
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4. Preparation for the final exam 10 

total 45

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Learning to make 
analysis of the concepts 
of building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional methods 
according to the 
contemporary structural 
systems. 
 

Is capable to make 
analysis of the 
concepts of building 
technology, in 
context of the 
architectural and 
constructional 
methods according 
to the contemporary 
structural systems. 
 

Has good capabilities 
to make of the 
concepts of building 
technology, in context 
of the architectural 
and constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

Freely operates with 
knowledge to make of 
the concepts of 
building technology, 
in context of the 
architectural and 
constructional 
methods according to 
the contemporary 
structural systems. 

2. Learning to calculate 
loads for structural 
analysis, to identify 
determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable structures, 
to determine forces and 
deflections in 
determinate trusses, 
beams and frames, to 
perform approximate 
analysis of rigid frames, 
to use computer tools to 
assist in classical 
structural analysis, to 
describe the behavior of 
structures under vertical 
and lateral loads. 

Is able to calculate to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures on a basic 
level. 
 
 

Has good knowledge 
to calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures  
 

Is fully capable to to 
calculate loads for 
structural analysis, to 
identify determinate, 
indeterminate, stable 
and unstable 
structures.   
 

3. Learning element 
behavior influenced by 
the forces in terms of 
stress, tension, 
compression. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to 
analyze basic 
structural behavior 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knows 
basic terms. 
 
 

Is able to apply the 
knowledge to analyze 
and classify basic 
structural behavior 
influenced by the 
forces in terms of 
stress, tension, 
compression. Knows 
terms. 

Freely is able to apply 
the knowledge to 
analyze and classify 
basic structural 
behavior influenced 
by the forces in terms 
of stress, tension, 
compression.  Knows 
scientific terminology. 
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Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3.

Midterm exam X X X 
 

Final exam   X 

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Class activities X X  

Recommended literature 
 

1. Edward Allen, Fundamentals of Building Construction- Materials and Methods, John   
Wiley and Sons, 1990 (Last edition preferred). 
2. Rod Underwood, Michele Chiuini, Structural Design, A Practical Guide For Architects, 
John Wiley and Suns, New Jersey, 2007. 
3. Charles Broto, Roofs, Selection and Details, Group Joncueres, Barcelona, 2008. 
4. Heino Engel, Structure Systems, Gerd Hatje Verlag, Istanbul, 2004. 
5. Hegger, Auch – Schwelk, Fuchs, Rosenkranz, Construction Materials Manual, 
Birkhauser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 2006. 
6. Francis D.K. Ching & Berry S. Orange, Dougles Zuberbuhler, Building Structures 
Illustrated, John Wiley and Suns Inc., New Jersey, 2009. 
7. Francis D.K. Ching & Steven R. Winkel, FAIA, Building Codes Illustrated, John Wiley 
and Suns Inc., New Jersey, 2008. 
8. S.S.Ray, Structural Steelwork Analysis and Design, Blackwell Science, Bristol, 1998. 

 

Additional literature and  learning  materials/resources: 

Approved/Updated: 23.03.2012 
  
Department director: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programme director:  ______________ (O. Redbergs)  

�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS 

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums:� 

TIKA UN SOCI�L� ATBILD�BA ARHITEKT�R� 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 1 kred�tpunkti (1,5  ECTS)            

kontakstundas 20 Akad�misko stundu 
skaits: 40 patst�v�g� darba stundas 

 
20 
 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Z. Redberga, Mg. Arch., I. Lazdi�š, Mg. Art. 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�j	 vid�j	 izgl�t�ba vai vid�j	 profesion	l	 izgl�t�ba 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt arhitektam nepieciešam	s zin	šanas un prasmes arhitekt�ras 
�tikas jom	. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. tikas pamati 2 

 2. tikas j�dziens arhitekt�r	 2 

 3. Arhitekta pien	kumi pret sabiedr�bu 4 

 4. Arhitekta pien	kumi pret pas�t�t	ju 2 

 5. Arhitekta pien	kumi pret profesiju 2 

 6. Arhitekta pien	kumi pret kol�
iem 2 

 7. Arhitektu soci	la atbild�ba 4 
 Eks	mens 2 

kop� kontaktstundas: 20
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  10 
2. M	jas uzdevumu izpild�šana 4 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 2 
4. Sagatavošan	s eks	menam 4 

kop� patst�v�g� darba stundas: 20
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Ieg�t izpratni par 
�tikas pamatiem. 

 

Pamatzin	šanas par 
�tikas pamatiem un 
noz�mi arhitekt�ras 
profesij	. 

Labas zin	šanas par 
�tikas pamatiem un 
noz�mi arhitekt�ras 
profesij	. 

Izprot �tikas pamatus 
un sp�j argument�t un 
aktualiz�t probl�mas 
m�sdienu kontekst	. 

2. Ieg�t zin	šanas par 
�tikas j�dzienu un 
probl�m	m arhitekt�r	. 

 

 

 

Pamatzin	šanas par 
�tikas j�dzienu un 
probl�m	m 
arhitekt�r	 v�sturiski 
un m�sdien	s. 

Izpratne par �tikas 
j�dzienu un 
probl�m	m arhitekt�r	 
v�sturiski un 
m�sdien	s. 

Laba Izpratne par 
�tikas j�dzienu un 
probl�m	m arhitekt�r	 
v�sturiski un 
m�sdien	s. Sp�j br�vi 
argument�t un izteikt 
savu viedokli, sp�j 
aktualiz�t probl�mas 
m�sdienu kontekst	. 

3. Prast pielietot 
zin	šanas par arhitekta 
pien	kumiem pret 
daž	du cilv�ku grup	m; 

 

 

Sp�j izmantot 
zin	šanas par 
arhitekta 
pien	kumiem, lai 
sp�tu darboties 
atbilstoši daž	du 
soci	lo grupu 
specifikai. 

Labi sp�j izmantot 
zin	šanas par arhitekta 
pien	kumiem, lai 
sp�tu darboties 
atbilstoši daž	du 
soci	lo grupu 
specifikai. 

P	rvalda zin	šanas par 
arhitekta 
pien	kumiem un sp�j 
pied	v	t jaunus , lai 
sp�tu darboties 
atbilstoši daž	du 
soci	lo grupu 
specifikai. 

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + +  
Patst	v�gie darbi 1 + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
Pamatliterat�ra: 

1. Fisher T., Arhitectural design and ethics, Architectural press, 2008 
2. Wasserman B., Sullivan P.J., Palermo G., Ethics and practice of Architecture, John Wiley 

& Sons, 2000 
3. Strautmanis I, Profesion�l� �tika arhitekt�r� un vides pl�nošan�, Lekciju konspekts, 

RTU, 2000. 
4. Kl�ve V., Tic�bas ce�os, tikas v�sture//R�ga:Zin	tne.1998. 

 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds)  
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 COURSE/ MODULE SPECIFICATION  

�

1 
�

Course/ module title: IEVADS ARHITEKT�RAS KULT�R� I 
Programmes in which 
to be offered

Bachelor of Architecture 

Credit value: 2  (3  ECTS)            
Contact hour 35 Academic hours: 80 

Independent studies 45 
Language: English 
Faculty member: Ahmet Eyuce, Dr.arch.,   
Pre-requisites: None  
Aim of the 
course/module: 

The first semester considers form, form generation, structures and 
history of technology in relation to the historical development of 
architectural practice. It aims to understand the design principles of 
architectural form(s) through exploring simple and advances 
geometries, techniques of craftsmanship, engineering and artistic 
creation in relation to architecture.  
This module analyzes architecture within the history of the built 
environment as a social, cultural and political expression, economically 
sustained. The relationship between architecture, architectural thought 
and society is examined on conceptual basis through key examples. 
Lectures trace architectural tradition since the primitive times in a 
chronological manner. The aim of this course to develop a historical 
and critical awareness to the basic principles of space in relation to 
social, cultural, ideological and economic factors. 
 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Attendance of the lectures and seminars (no less than ¾ of the planned 
time): 30%. Active involvement in the process of studies (attitude, 
discussion): 20%, final examination: 50%. 

Date,
time

Syllabus outline (themes, teaching and learning methods: seminars, 
practical assignments and other):

Contact
hours

1. Structure, structural elements. 2 
2. Mathematics, simple and advanced geometries. 2 

3. Proportion. 2 

4. Form, form generation. 2 

5. Scale. 2 

6. Structural stability. 2 

 7. Poetics of space. 2 
 8. Patronage. 2 

 9. Authorship.  2 
 10. Phenomenology. 2 
 11. Perception. 2 
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 12. Context. 2 

 13. Abstraction. 5 
 Examination 3 

total 35
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
The final work of the subject is a course-paper - a presentation, i.e. theoretically-
practical student’s independent work. The themes are the matter of the student’s 
own interests, however the ‘field of interests’ can be found in the content of the 
lectures. 
The subject of the course research paper could be either one building or wider 
subject related to the course syllabus. 
The volume of the course-paper is approximately 15 – 20 pages of analytically 
oriented text. 
The main body of the text should consist of description of the aim, subject matter 
and methods; the chapter of conclusions should contain cognitions obtained during 
the research. A certain amount of visual material – digitally elaborated pictures can 
be added to the course-paper. The defense of the course-paper is planned in the 
form of presentation during the day of examination. 
The electronic version of the presentation should be submitted two weeks before 
the day of examination as the latest. The printed version of the presentation should 
be submitted during the examination. 

 

Definition of the theme. 10 
Elaboration of the theme, material, discussion on analytical methods, correction of 
the disposition. 

15 

Preparations for the examination and the process of presentation. 20 
total 45

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Understanding about 
the formal elements of 
styles of Architecture. 

Understands the 
basic principles of 
formal aspects of 
Architecture. 

Understands the 
formal structural 
principles and 
distinguishes the 
styles of Architecture. 

Has a good knowledge 
on characteristics of 
the styles of 
Architecture, is 
competent on 
structural forms and 
interactivity of formal 
elements.  

2. Basic knowledge 
about the theory and 
practice in domain of 
architecture. 
 
 
 
 

Has basic 
understanding of the 
relationship between 
theory and practice 
in architectural 
domain. 
 
 

Has a good 
understanding 
difference between 
theory and practice 
and understands it its 
complimentary nature. 
 

Has a considerable 
understanding of 
differences between 
theory and practice. 
Has ability to analyze 
by referring back to 
different examples in 
architectural history. 
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3. Understanding of the 
poetics of architectural 
form, and 
reconsideration of the 
context and the essence 
of meaning through 
different examples in 
architectural history. 
 
 

Is able to see the 
poetics of 
architectural form, 
and reconsideration 
of the context and 
the essence of 
meaning through 
different examples in 
architectural history. 

Is able to explain, 
describe the poetics of 
architectural form, and 
reconsideration of the 
context and the 
essence of meaning 
through different 
examples in 
architectural history.  

Is able to recognize 
regularities, causal 
relationship in the 
poetics of 
architectural form, and 
reconsideration of the 
context and the 
essence of meaning 
through different 
examples in 
architectural history. 

4. Development of 
historical and critical 
awareness to the basic 
principles of space in 
relation to social, 
cultural, ideological and 
economic factors. 

Is able to analyze 
and evaluate certain 
principles of space in 
relation to social, 
cultural, ideological 
and economic 
factors. 
 

Is capable to 
independently study 
and analyze the 
development and 
manifestations of 
diverse principles of 
space in relation to 
social, cultural, 
ideological and 
economic factors. 

Manages to explain 
the causal relationship 
between principles of 
space in relation to 
social, cultural, 
ideological and 
economic factors. 
 

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4.

Seminar 1 x x  x 
Presentation of 
individual work 

x x x x  

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Examination x x x x 
 
Recommended literature 
Cecil Balmond. Informal. Prestel Press, c. 2002, 2007. 
On Growth and Form: Organic Architecture & Beyond. Philip Beesley (editor), Sarah 
Bonnemaison (editor). Tuns Press, 2008. 
Rudolf Arnheim. The Dynamics of Architectural Form. University of California Press; c. 1997, 
2009. 
Pierre von Meiss. Elements of Architecture from Form to Place. Spon Press; 1990. 
 
 
Additional literature and  learning  materials/resources: 
Italo Calvino. Invisible Cities. Harvest Books, 1978. 
Alberto Perez Gomez. Polyphilo or The Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of 
Architecture. The MIT Press, 1994. 
Steen Eiler Rasmussen. Experiencing Architecture. The MIT Press, 1964. 
Gaston Bachelard. The Poetics of Space. Beacon Press, 1994. 
Yi-Fi Tuan. Space and Place: The Perspective of Experience. University Of Minnesota Press, 
2001. 
 
Approved/Updated: 23.03.2012. 
Department director: Oskars Redbergs (signature) 
Programme director:  Oskars Redbergs (signature)  
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 COURSE/ MODULE SPECIFICATION  

�
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Course/ module title: INTERJERA DIZAINS 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2  (3 ECTS)          
Contact hour 35 Academic hours: 240 

Independent studies 45 
Language: English 
Faculty member: Liene J�kabsone, Mg. Arch.,  
Pre-requisites: Basics of Design I. 
Aim of the 
course/module: 

Kurss ir izstr	d	ts, lai sniegtu stud�jošiem iesp�ju izprast un uztvert 
interjeru, analiz�jot noz�m�g	ko interjera dizainu koncepcijas, piem�rus 
un pieejas. Š� kursa ietvaros stud�jošajiem tiek sniegtas 
pamatzin	šanas daž	d	s m	ksliniecisk	s izpausmes tehnik	s saska�	 ar 
arhitekt�ras prezent	cijas pa��mieniem. 
 

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%. Akt�va 
l�dzdarb�ba m	c�bu proces	 (attieksme, organiz	cija, diskusijas): 20%, 
gala eks	mens: 50%. 
 

Date, time Syllabus outline (themes, teaching and learning methods):  Contact
hours

1. Ievads interjera dizain	.. 4 

 2. Dizaina kompoz�cija un t	s b�tisk	kie veidošanas principi, 
pamatteorijas. 

2 

 3. Interjera dizaina pieejas. 2 
 4. Interjera telpa, telpas defin�šana elementi, dizaina telpas veidi. 2 
 5. Interjera projekt�šana – ras�šana, kompoz�cija, formu stiliz	cija, kr	su 

risin	jumi, telpas perspekt�vais att�ls, kompozicion	lais risin	jums, 
ras�juma komplekts, apdares materi	li utt...  

2 

 6. Interjera materi	li un tekst�ra – dekorat�vie apdares materi	li, akustikas 
materi	li, kokmateri	li, keramika, stikls utt. . 

2 

 7. Interjera apgaismojums un gaismas dizains. Dabisk	 un m	ksl�g	 
gaisma.. 

2 

 8. Kr	su teorijas un to pielietojums arhitekt�ras interjer	. 2 
 9. Interjera projektu vizualiz	cijas tehnikas – daž	du materi	lu att�lošana 

interjer	, atseviš�u interjeru kr	sojumi atbilstoši daž	d	m kr	su sh�m	m.  
2 

 10. M�beles un iekštelpu m�bel�šana.  2 

 11. M�be�u konstru�šanas pamati. 2 

 12. Univers	li interjera dizaini 2 

 13. Cilv�ka rad�t	 vide un cilv�ks (psiholo
iskie un fiziskie aspekti starp 2 
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cilv�ku un vi�a rad�to vidi).  
 14. Ergonomika dizain	, ergonomiskie standarti un r	d�t	ji, faktori. 4 

 Examination 3 

total 35
 
Independent studies organization and tasks:  Academic

hours
1. The division and meaning of the independent studies is as follows: 

- The selection of relevant design and graphical concept; 
- The work-out of individual design and graphical approach; 
- The corrections and rework of critiques and comments following to the 

contact consultation; 
- The development of an idea and concept for an architectural or urban 

project. 
- The coherent translation of the idea or concept into a design or project. 
 

20 

2. Preparation to the in-class design studio – supply of the materials, 
organization of the work place. 

15 

3. Preparation and arrangement of the semester’s works for the final 
assignment/examination. 

10 

total 45

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes:
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Ieg�tu izpratni par 
interjera dizaina teoriju 
un praksi. 
 

Sp�j adekv	ti izprast 
Interjera dizaina 
teorijas un prakses 
noz�mi. Sp�j 
izmantot 
pamatzin	šanas 
praks�. 
 

Izprot teorijas un 
prakses noz�mi 
interjera dizain	. Sp�j 
pielietot teor�tisk	s 
zin	šanas prakse. 
 
 
 

Izprot interjera dizaina 
teorijas un prakses 
noz�mi. Sp�j analiz�t 
un v�rt�t iekstelpu 
veidojošos principus 
atsuacoties uz 
pieme�iem no 
arhitekt�ra v�stures. 

2. Izprastu kr	su, 
gaismas un materi	lu 
izv�les noz�mi interjer	 
un projekt�šan	; 
 
 

Sp�j analiz�t kr	su, 
gaismas un materi	lu 
izv�li un noz�mi 
interjer	, sp�j 
sal�dzin	t un 
izskaidrot, formul�t 
secin	jumus, sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt�t kr	su, gaismas 
un materi	lu izv�li un 
noz�mi interjer	, sp�j 
argument�t un 
aizst	v�t savu 
viedokli. Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro 
kr	su, gaismas un 
materi	lu izv�les 
noz�mi interjer	 un 
projekt�šan	; sp�j 
diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 
 

3. Ieg�tu izpratni par 
interjera dizainu k	 
neat�emamu 
arhitekt�ras sast	vda�u; 
 
 
 

Sp�j analiz�t un 
nov�rt�t interjera 
dizainu k	 
integrat�vu 
arhitekt�ras 
sast	vda�u. 

Sp�j patst	v�gi 
analiz�t interjera 
dizaina veidojošos 
procesus  saikn� ar 
arhitekt�ras 
projekt�šanu. 

Sp�j izskaidrot 
likumsakar�bas starp 
interjera dizainu un 
arhitekt�ras 
projekt�šanu 
veidojošajiem 
procesiem k	 vienotu 
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veselumu. 

 
 

No more than 5-6 learning outcomes  

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2.       3.  

In-Class Exercises/ 
Design studio 

x x x 

Written assignments  x  
Guided workshops   x 
Assignments x x x 

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Final 
Assignment/Examinat
ion 

x x x 

  
  
Recommended literature 
 

 

  
1. S. Pheasant, C. M. Haslegrave. Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design 

of Work, Taylor & Francis; 3rd Ed., 2005, 344 p.  
2. R. Bridger. Introduction to Ergonomics, Taylor & Francis; 2nd Ed., 2003, 568 p 
3. Latvijas arhitekt�ra, žurn	la izdevumi Nr.no1-12 2002,2003,2004,2005. 
4. J.Noviks. B�vdarbi VI. Kr	sot	ju un taps�t	ju darbi R�ga, Isave 2004-267lpp 
5. B�vfirmas katalogi: Knauf, Atlas, Olikos, Optiroc, Vivakolor. 
6. I.Doršs. K	 apr��in	t celtniec�bas un remonta darbu izmaksas, Liep	ja, LiePA 2002-

118lpp 
7. Lighting ideal. London,1996 
8. House beautiful. Lighting. Eburu Press,1995 
9. V. Kavacs „M	kslas valodas pamati” Zvaigzne ABC,1999 
10. Kurtich, John, Garret Eakin. Interior Architecture, New York, Van Nostrand Reinhold, 

1993 
11. Interior Design since 1900. Anne Massey, Thames and Hudson world of art, 2008 

Approved/Updated: 23.03.2012. 
 
 

 

Department director: Oskars Redbergs (signature) 
 
 

 

Programme director:  Oskars Redbergs _ (signature)  
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS  
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

ILGTSPJ�GA PROJEKTŠANA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Dr.arch. Aydin Kunt, Zigm	rs Jauja 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par projekt�šanu 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Š� kursa m�r�is ir izskat�t ilgtsp�jas un ekolo
isk	s sapratnes v�sturi, 
p�t�t augošo tendenci sarg	t apk	rt�jo vidi un t	 iespaidu uz 
arhitekt�ras diskursu, k	 ar� p�t�t k	 nodrošin	t vidi sarg	jošas 
pras�bas, kuras attiecas uz politiku, kopienu, soci	lo un kult�ras 
identit	ti; k	 ar� izp�t�s ener
iski efekt�v	s tehnolo
ijas arhitekt�r	 un 
pils�tvid�. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. B�vniec�bas industrijas ietekme uz apk	rt�jo vidi un t	s 
saglab	šanas jaut	jumi: teorija, prakse un n	kotnes perspekt�vas. 

5 

 2. Pils�tb�vniec�ba un ilgtsp�j�ga att�st�ba. 5 
 3. Ilgtsp�j�gas arhitekt�ras projekt�šanas teorijas. 5 
 4. Inteli
enta arhitekt�ra. 5 
 5. Jaun	ko tehnolo
iju izmantošana konstrukciju un deta�u 

projekt�šan	. 
7 

 6. ku uztur�šana, lietojuma mai�a, atk	rtota izmantošana un  
p	rstr	de. 

5 
 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana 20 
2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 
3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 
4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�tu organiz�t un 
vad�t ilgtsp�j�gas �kas 
integr�tu projekt�šanas 
procesu. 

Sp�j organiz�t un 
vad�t vienk	ršu 
ilgtsp�j�gas �kas 
integr�tu 
projekt�šanas 
procesu. 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
organiz�tu un vad�tu 
vid�jas sarež
�t�bas 
ilgtsp�j�gas �kas 
integr�tu 
projekt�šanas procesu. 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
organiz�tu un vad�tu 
sarež
�tas ilgtsp�j�gas 
�kas integr�tu 
projekt�šanas procesu. 

2. M	c�t projekt�t 
ilgtsp�j�gas 
konstrukcijas. 
 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
projekt�tu vienk	ršas 
ilgtsp�j�gas 
konstrukcijas. 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
projekt�tu vid�jas 
sarež
�t�bas 
ilgtsp�j�gas 
konstrukcijas. 

Sp�j izmantot 
zin	šanas, lai 
projekt�tu augstas 
sarež
�t�bas 
ilgtsp�j�gas 
konstrukcijas. 

3. Sp�t analiz�t 
b�vmateri	lu 
pielietošanu ilgtsp�j�g	s 
b�v�s un konstrukcij	s 
 

Sp�j analiz�t 
b�vmateri	lu 
pielietošanu 
ilgtsp�j�g	s b�v�s un 
konstrukcij	s 
pamatzin	šanu 
l�men�. 
 
 

Labas zin	šanas, lai 
sp�tu analiz�t 
b�vmateri	lu 
pielietošanu 
ilgtsp�j�g	s b�v�s un 
konstrukcij	s 
 

Analiz� un skaidro 
b�vmateri	lu 
pielietošanu 
ilgtsp�j�g	s b�v�s un 
konstrukcij	s, rod 
radošus risin	jumus, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + + + 
Testi 1 + +  
Patst	v�gie darbi 2  + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
Pamatliterat�ra: 

1. Gauzin – Müller D., Sustainable architecture and urbanism, Birkhaeuser, 2002  
2. Jones D. L., Architecture and the Environment, Bioclimatic Design, Laurence King 

Publishing, 1998 
3. Behling S., Behling S., Sol Power, The Evolution of Solar Architecture, , Prestel Verlag, 

1996 
Papildliterat�ra: 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

KULT�RAS MANTOJUMS 
 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: J. Lejnieks, Dr. arh., assoc. Prof. , I. Dirveiks, Dr. arh., docents 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par arhitekt�ras v�sturi 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt zin	šanas par visiem kult�ras mantojuma aspektiem – 
v�sturisk	s �kas, kolekcijas, vietnes un ainavas apvienojum	 ar lab	ko 
profilakses saglab	šanas politiku, projektu, metodi un praksi; sniegt 
zin	šanas par arhitekt�ras pieminek�u klasifik	ciju un aizsardz�bu, 
arhitekt�ras pieminek�u saglab	šanas un restaur	cijas metod�m.  
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Arhitekt�ras pieminek�u j�dziens. 2 
 2. Arhitekt�ras pieminek�u klasifik	cija. 4 
 3. Valsts m�roga arhitekt�ras pieminek�i. 2 
 4. Viet�ja m�roga arhitekt�ras pieminek�i. 4 
 5. Pils�tb�vniec�bas pieminek�i. 2 
 6. Arhitekt�ras pieminek�u aizsardz�bas un saglab	šanas v�sture 

un teorijas 
2 

 7. UNESCO nost	dnes arhitekt�ras pieminek�u saglab	šan	. 4 
 8. Ven�cijas harta.  2 
 9. Arhitekt�ras pieminek�u saglab	šana, restaur	cija un 

konserv	cija. 
4 

 10. V�sturisko �ku p	rpl	nošana 2 
 11. Rekonstrukcija un renov	cija 2 
 12. Arhitekt�ras pieminek�u izp�te un uzm�r�šanas metodes 2 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�t un prast 
izmantot zin	šanas par 
kult�ras mantojuma 
saglab	šanas 
koncepciju un to, k	 tas 
funkcion� m�sdienu 
pasaul�. 
 

Pamatzin	šanas par 
kult�ras mantojuma 
saglab	šanas 
koncepciju un to, k	 
tas funkcion� 
m�sdienu pasaul�. 
 

Labas zin	šanas par 
kult�ras mantojuma 
saglab	šanas 
koncepciju un to, k	 
tas funkcion� 
m�sdienu pasaul�. 

Padzi�in	tas zin	šanas 
par kult�ras 
mantojuma 
saglab	šanas 
koncepciju un to, k	 
tas funkcion� 
m�sdienu pasaul�. 

2. Prasme kritiski 
izv�rt�t teorijas, 
metodes, un jaut	jumus, 
lai aizsarg	tu un 
interpret�tu kult�ras 
mantojumu šodien un to 
ietekmi uz m�sdienu 
sabiedr�bu, m�su 
v�stures koncepciju, un 
m�su lomu veidojot 
savu n	kotni 

 

 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as teorijas, 
metodes, un 
jaut	jumus, lai 
aizsarg	tu un 
interpret�tu kult�ras 
mantojumu šodien 
un to ietekmi uz 
m�sdienu sabiedr�bu, 
m�su v�stures 
koncepciju, un m�su 
lomu veidojot savu 
n	kotni 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt�t galven	s 
teorijas, metodes, un 
jaut	jumus, lai 
aizsarg	tu un 
interpret�tu kult�ras 
mantojumu šodien un 
to ietekmi uz 
m�sdienu sabiedr�bu, 
m�su v�stures 
koncepciju, un m�su 
lomu veidojot savu 
n	kotni; Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro, 
v�rt�t galven	s 
teorijas, metodes, un 
jaut	jumus, lai 
aizsarg	tu un 
interpret�tu kult�ras 
mantojumu šodien un 
to ietekmi uz 
m�sdienu sabiedr�bu, 
m�su v�stures 
koncepciju, un m�su 
lomu veidojot savu 
n	kotni; Sp�j diskut�t 
plaš	k	 kontekst	. 

3. Ieg�t izpratni par 
arhitekt�ras pieminek�u 
klasifik	ciju, 
pieminek�u aizsardz�bu 
un p	rpl	nošanas 
metod�m. 

P	rzina arhitekt�ras 
pieminek�u 
klasifik	ciju, 
pieminek�u 
aizsardz�bas un 
p	rpl	nošanas 
metodes. 

Sp�j izskaidrot, 
aprakst�t, arhitekt�ras 
pieminek�u 
klasifik	ciju, 
pieminek�u 
aizsardz�bas un 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
arhitekt�ras 
pieminek�u 
klasifik	cijas, 
pieminek�u 
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 p	rpl	nošanas 
metodes. 

aizsardz�bas un 
p	rpl	nošanas 
metod�s. 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kontroldarbs 1 + +  
Patst	v�gie darbi 1 + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 

Pamatliterat�ra: 
1. Appiah K.A., “Whose Culture Is It?” New York Review of Books (Feb. 9, 2006).  
2. Arnold B., “The Contested Past.” Anthropology Today 15 (1999): 1-4.  
3. Lowenthal D., Possessed by the Past: The Heritage Crusade and the Spoils of 

History, Introduction and Chapter 1 (“Heritage Ascendant”).  
4. Rose C.B., “Troy and the Historical Imagination,” The Classical World (1998), 

405-413. 
5. UNESCO World Heritage convention: http://whc.unesco.org/archive/convention-

en.pdf  
6. Review the criteria for World Heritage Listing: http://whc.unesco.org/en/criteria/  
7. de la Torreand M., MacLean M., “The Archaeological Heritage in the 

Mediterranean Region,” in The Conservation of Archaeological Sites in the 
Mediterranean Region (Proceedings of Getty Conservation Institute Conference), p. 
5-14. 

8. Schmidt H., “Reconstruction of Ancient Buildings,” in The Conservation of 
Archaeological Sites in the Mediterranean Region (Proceedings of Getty 
Conservation Institute Conference), p. 41-50.  

 
Papildliterat�ra: 

1. World Heritage Manuals 1. Managing Tourism at World Heritage Sites: a 
Practical Manual for World Heritage Site Managers. 

2. Kirshenblatt-Gimblett B., “Intangible Heritage as Metacultural Production,” 
Museum International 56 (2004): 52-64. 
 
 
 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O. Redbergs)  

�

�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS  

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums: 

M�KSLAS, ARHITEKT�RAS UN PILSTB�VNIEC�BAS 
VSTURE I 

Programma, kur� 
kurss tiek pied�v�ts:  

Arhitekt�ras bakalaurs 

Kred�tpunkti: 3  (5 ECTS)          
Kontaktstundas 40 Akad�misk�s stundas: 

80 

Patst�v�gais darbs 
Lekcijas 

Semin�ri 
Praktiskie darbi  

 
Konsult�cijas 

Eks�mens 

40 
22 
4 

6 (pirms 
eks	mena) 

2 
6 

Valoda: Ang�u 
Kursa autors: Krist�ne Ogle, lektore, Dr. art. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamata zin	šanas m	kslas un kult�ras v�stur� 

Kursa uzdevumi / 
ieg�stam�s zin�šanas: 
 

Kursa m�r�is ir vairot pamatzin	šanas, iepaz�stinot studentus ar plašu 
probl�mu loku, m	kslas darbus un idejas, ar kur	m m	kslas, 
arhitekt�ras un pils�tb�vniec�bas v�sture tradicion	li saist�ta, s	kot no 
pirms	kumiem l�dz pat Bizantijas imp�rijas izveidei. Kurss aptver 
jaut	jumus, kas skar s	kotn�j	s pils�tb�vniecisk	s vides funkcijas un 
reprezent	cijas – s	kot no �ras l�dz Konstantinopolei –, �emot v�r	 
kult�ras, ekonomiskos un dabas resursu faktorus, apdz�vot�bas veidus, 
strukt�ru, elementus, tipolo
iju un urb	no formu pl	nošanas faktorus. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (v�rt�šanas 
strukt�ra):

Apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%. Akt�va 
l�dzdarb�ba m	c�bu proces	 (attieksme, organiz	cija, diskusijas): 20%, 
gala eks	mens: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Programmas kopsavilkums (t�mas, m�c�bu metodes):  Kontakt 
stundas 

 Iepaz�stin	šana ar kursu un t�m	m, m	c�bu metod�m.  
M	ksla aizv�stures laikos  

4 

 T	lie Austrumi 4 
 Mezopot	mija  4 
 Sen	 
ipte 4 
 Sen	 Grie�ija 12 
 Sen	 Roma 4 
 Bizantija 4 
  Semestra beigu eks	mens 4 

kop�: 40
 
Patst�v�g�s studijas un uzdevumi:  

1. Refer	ta sagatavošana un prezent	cija. Apjoms: 5–10 lappuses. 10 
2. Semestra vidus tests ar m�r�i nostiprin	t ieg�t	s zin	šanas. 8 
3. Semin	ri. Patst	v�g	s m	kslas un arhitekt�ras studijas bibliot�k	s un 

glob	laj	 t�mekl�. 
7 
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4. Gala eks	mens 15 
kop�: 40

 
Veiksm�gi nobeidzot kursu, students b�s sp�j�gs (lietot zin�šanas, prasmes un kompetences): 

V�rt�šanas krit�riji M�c�bu rezult�ti: 
 (40-69%) (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�j atpaz�t un 
aprakst�t seno kult�ru 
m	kslas darbu pamata 
iez�mes.  

Sp�j oper�t ar seno 
kult�ru m	kslas un 
arhitekt�ras pamata 
zin	šan	m.  

Uzr	da labas zin	šanas 
par daž	diem sen	s 
m	kslas un arhitekt�ras 
paraugiem.  

 

Apguvis daž	du seno 
kult�ru pamata 
principus un noz�mes. 

2. Sp�j analiz�t m	kslas 
un arhitekt�ras piem�rus, 
izteikt savu viedokli. 
 
 

Sp�j analiz�t un v�rt�t 
atseviš�us m	kslas 
darbus, sal�dzin	t tos 
un izdar�t secin	jumus. 

Sp�j patst	v�gi izzin	t 
un analiz�t daž	du 
m	kslas u arhitekt�ras 
paraugu att�st�bu un 
izpausmes.  

 

Sp�j paskaidrot 
c�lo�sakar�bas starp 
konkr�t	 vid� valdošo 
pasaules redz�jumu un 
re	l	m 
m	kslinieciskaj	m 
izpausm�m plaš	k	 
kult�ras kontekst	. 

3. Izraugoties atbilstošas 
p�tniecisk	s metodes, sp�j 
izstr	d	t patst	v�gu 
p�t�jumu par konkr�tu 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures probl�mu. 
 
 

Izprot pamata metodes 
un pamata avotu 
lietojumu, k	 rezult	t	 
sp�j�gs veikt 
patst	v�gu attiec�g	s 
m	kslas un 
arhitekt�ras probl�mas 
p�t�jumu. 

Br�vi oper� ar daž	diem 
avotiem un literat�ru, 
sp�jot izraudz�ties 
vispiem�rot	k	s 
metodes noteikta 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures jaut	juma 
izp�t� un aprakst�šan	. 

Sp�j lietot un patst	v�gi 
vairot ieg�t	s zin	šanas 
un prasmes person�gaj	 
radošaj	 un zin	tnisk	s 
izp�tes praks�.  

 

 
 
 

M�c�bu rezult�ti 

 
 
V�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs x x  
Refer	ts x x x   

M�c�bu procesa 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens x x x 
 
 
 

Ieteicam� literat�ra: 
Çelik Z., et.al.,eds. Streets: Critical Perspectives on Public Space. –  Berkeley: University of 
California, 1994. 
Fazio M., Moffett M., Wodehouse L. A World History of Architecture. McGraw-Hill Professional; 2nd 
Rev edition, 2008. 
Frankfort H. The Art and Architecture of the Ancient Orient, Fourth Edition. The Yale University Press 
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Pelican Histor, 1970. 
Gates C. Ancient Cities: The Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and 
Rome. Routledge; 2 edition, 2011. 
Goalen M. Ideal or Model? Greek Architecture and It’s Interpretation. – London, 2001.  
Gombrich E.H.  The Story of Art, 16th (sixteenth) edition. Phaidon Press, 1995. 
Kostof. S. A History of Architecture: Settings and Rituals. Oxford University Press, 2nd edition, 1995. 
Landels J. G. Engineering in the Ancient World, Revised Edition. University of California Press; 1 edition, 
2000. 
Malacino C. Constructing the Ancient World: Architectural Techniques of the Greeks and Romans. Getty 
Publications; 1 edition, 2010. 
Morris E. J. History of Urban Form before the Industrial Revolution, 3rd edition. London: Prentice Hall, 
1994. 
Owens E. J. The City in the Greek and Roman World. Routledge; Reprint edition, 1992. 
The Built Surface: Architecture and the Pictorial Arts from Antiquity to the Enlightment / Ed. by Anderson 
C., Koehler K. – London, 2002.  
Vance J. E., Jr. The Continuing City: Urban Morphology in Western Civilization. Baltimore: Johns 
Hopkins, 1990. 
 
 
Papildus literat�ra un materi�li/avoti: 
Cielava S. Visp�r�g� m�kslas v�sture. – R�ga, 1998. – I s�j.  
http://arthistoryresources.net/ 
Ka�alova T. M�kslas v�stures pamati. – R�ga, 1976.  

 

Apstiprin	ts/atjaunots: 23.03.2012 
 
 

 

Noda�as vad�t	js: Oskars Redbergs (signature) 
 
 
 

 

Programmas vad�t	js:  Oskars Redbergs _ (signature)  
�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS  

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

M�KSLAS, ARHITEKT�RAS UN PILSTB�VNIEC�BAS 
VSTURE II 

Programma, kur� 
kurss tiek pied�v�ts:  

Arhitekt�ras bakalaurs 

Kred�tpunkti: 3  (5 ECTS)          
Kontaktstundas 40 Akad�misk�s stundas: 

80 

Patst�v�gais darbs 
Lekcijas 

Semin�ri 
Praktiskie darbi  

 
Konsult�cijas 

Eks�mens 

40 
22 
4 

6 (pirms 
eks	mena) 

2 
6 

Valoda: Ang�u 
Kursa autors: Krist�ne Ogle, lektore, Dr. art. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamata zin	šanas m	kslas un kult�ras v�stur� 

Kursa uzdevumi / 
ieg�stam�s zin�šanas: 
 

Kursa m�r�is ir vairot pamatzin	šanas, iepaz�stinot studentus ar plašu 
probl�mu loku, m	kslas darbus un idejas, ar kur	m m	kslas, 
arhitekt�ras un pils�tb�vniec�bas v�sture tradicion	li saist�ta, s	kot no 
pirms	kumiem l�dz pat Bizantijas imp�rijas izveidei. Kurss aptver 
jaut	jumus, kas skar pils�tb�vniecisk	s vides funkcijas un 
reprezent	cijas – s	kot no Bizantijas l�dz barokam, rokoko –, �emot 
v�r	 kult�ras, ekonomiskos un dabas resursu faktorus, apdz�vot�bas 
veidus, strukt�ru, elementus, tipolo
iju un urb	no formu pl	nošanas 
faktorus. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (v�rt�šanas 
strukt�ra):

Apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%. Akt�va 
l�dzdarb�ba m	c�bu proces	 (attieksme, organiz	cija, diskusijas): 20%, 
gala eks	mens: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Programmas kopsavilkums (t�mas, m�c�bu metodes):  Kontakt 
stundas 

 Isl	ms 4 

 Viduslaiki 4 
 Rom	nika 4 
 Gotika 4 
 Renesanse 12 
 Baroks 4 
 Rokoko 4 
  Semestra beigu eks	mens 4 

kop�: 40
 
Patst�v�g�s studijas un uzdevumi:  

1. Refer	ta sagatavošana un prezent	cija. Apjoms: 5–10 lappuses. 10 
2. Semestra vidus tests ar m�r�i nostiprin	t ieg�t	s zin	šanas. 8 
3. Semin	ri. Patst	v�g	s m	kslas un arhitekt�ras studijas bibliot�k	s un 7 
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glob	laj	 t�mekl�. 
4. Gala eks	mens 15 

kop�: 40
 
Veiksm�gi nobeidzot kursu, students b�s sp�j�gs (lietot zin�šanas, prasmes un kompetences): 

V�rt�šanas krit�riji M�c�bu rezult�ti: 
 (40-69%) (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�j atpaz�t un 
aprakst�t attiec�g	 laika 
posma m	kslas darbu 
pamata iez�mes.  

Sp�j oper�t ar m	kslas 
un arhitekt�ras pamata 
zin	šan	m.  

Uzr	da labas zin	šanas 
par daž	diem attiec�g	 
laika m	kslas un 
arhitekt�ras paraugiem.  

 

Apguvis daž	du m	kslas 
un arhitekt�ras pamata 
principus un noz�mes. 

2. Sp�j analiz�t m	kslas 
un arhitekt�ras piem�rus, 
izteikt savu viedokli. 
 
 

Sp�j analiz�t un v�rt�t 
atseviš�us m	kslas 
darbus, sal�dzin	t tos 
un izdar�t secin	jumus. 

Sp�j patst	v�gi izzin	t 
un analiz�t daž	du 
m	kslas u arhitekt�ras 
paraugu att�st�bu un 
izpausmes.  

 

Sp�j paskaidrot 
c�lo�sakar�bas starp 
konkr�t	 vid� valdošo 
pasaules redz�jumu un 
re	l	m 
m	kslinieciskaj	m 
izpausm�m plaš	k	 
kult�ras kontekst	. 

3. Izraugoties atbilstošas 
p�tniecisk	s metodes, sp�j 
izstr	d	t patst	v�gu 
p�t�jumu par konkr�tu 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures probl�mu. 
 
 

Izprot pamata metodes 
un pamata avotu 
lietojumu, k	 rezult	t	 
sp�j�gs veikt 
patst	v�gu attiec�g	s 
m	kslas un 
arhitekt�ras probl�mas 
p�t�jumu. 

Br�vi oper� ar daž	diem 
avotiem un literat�ru, 
sp�jot izraudz�ties 
vispiem�rot	k	s 
metodes noteikta 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures jaut	juma 
izp�t� un aprakst�šan	. 

Sp�j lietot un patst	v�gi 
vairot ieg�t	s zin	šanas 
un prasmes person�gaj	 
radošaj	 un zin	tnisk	s 
izp�tes praks�.  

 

 
 
 

M�c�bu rezult�ti 

 
 
V�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs x x  
Refer	ts x x x   

M�c�bu procesa 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens x x x 
 
 
 

Ieteicam� literat�ra: 
Avery C. Bernini: Genius of the Baroque. – London, 1997.  
Bailey G. A. Between Renaissance and Baroque: Jesuit Art in Rome, 1565–1610. – Tornto, Buffalo, 
London, 2003.  
Baroque Art: The Jesuit Contribution / Ed. by R.Wittkower, I. B. Jaffe. – New York, 1972. 
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Baroque: Architecture. Sculpture. Painting / Ed. by R.Toman. – Königswinter, 2004. 
Baur E. G. Rococo. – Köln, 2007.  
Bazin G. Baroque and Rococo. – London, 1985.  
Bösel R. Jesuitenarchitektur in Italien, 1540–1773. Die Baudenkmäler der römischen und der 
neapolitanischen Ordenprovinz. – Vienna, 1986. 
Braun H. An Introduction to English Medieval Architecture. –  London: Faber and Faber, 1951. 
Carl K., Charles V. Baroque Art. – New York, 2009. 
Ching F., Jarzombek  M., Prakash V. A Global History of Architecture. – Wiley, 2006. 
Davis T. Rococo, a Style of Fantasy. – London, 1973. 
Geraghty A. The Architectural Drawings of Sir Christopher Wren at All Souls College, Oxford. – Oxford, 
2007. 
Hecht C. Katolische Bildertheologie im Zeitaler von Gegenreformation und Barock: Studien uz Traktaten 
von Johannes Molanus, Gabriele Peloti und anderen Autoren. – Berlin, 1997. 
Jacobson D. Chinoiserie. – New York, 2007. 
Krauthaimer R. Early Christian and Byzantine Architecture / Ed. by Curcic S. – 1986. 
Krauthaimer R. Three Christian Capitals. – Berkeley, 1983. 
Levy E. Propaganda and the Jesuit Baroque. – Berkeley, 2004. 
Millon H. A. The Triumph of the Baroque: Architecture in Europe 1600–1750. – London, 1999. 
Nuttgens P. The Story of Architecture. – Prentice Hall, 1983. 
Pedrocco P. Tiepolo: The Complete Paintings. – Venice, 2002.  
Po-Hisa R. The World of Catholic Renewal. – Cambridge, 1999. 
Smith J. C. Sensuous Worship. Jesuits and the Art of the Early Catholic Reformation in Germany. – 
Princeton, Oxford, 2002.  
Sutherland Harris A. Seventeenth-Century Art & Architecture. – London, 2005. 
The Italian Baroque Stage: Documents by Giulio Troili, Andrea Pozzo, Ferdinando Galli-Bibiena, 
Baltdassare Orsini / Translated, and with Commentary, by Dunbar H. Ogden. – Berkeley, 1978. 
The Jesuits. Cultures, Sciences, and the Arts. 1540–1773. / Ed. by O’Malley et al. – Toronto, Buffalo, 
London, 1999. 
Triumph der Phantasie: Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarolo / Hrsg. M. Krapf. – Wien, 
1998. 
Watkin D. A History of Western Architecture. – Hali Publications, 2005. 
Weisbach W. Der Barock als Kunst der Gegenreformation. – Berlin, 1921.  
World Architecture – an Illustrated History / Ed. by Coppelstone T. – London: Hamlyn, 1963. 
 
 
Papildus literat�ra un materi�li/avoti: 
http://arthistoryresources.net/ 
Cielava S. Visp	r�g	 m	kslas v�sture. – R�ga, 1998. – III s�j.  
Cittautu m	kslas v�sture / Red. M. Dobroklonskis. – R�ga, 1974. – III s�j. 
 

Apstiprin	ts/atjaunots: 23.03.2012 
 
 

 

Noda�as vad�t	js: Oskars Redbergs (signature) 
 
 
 

 

Programmas vad�t	js:  Oskars Redbergs _ (signature)  
�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

M�KSLAS, ARHITEKT�RAS UN PILSTB�VNIEC�BAS 
VSTURE III 

Programma, kur� 
kurss tiek pied�v�ts:  

Arhitekt�ras bakalaurs 

Kred�tpunkti: 3  (5 ECTS)          
Kontaktstundas 40 Akad�misk�s stundas: 

80 

Patst�v�gais darbs 
Lekcijas 

Semin�ri 
Praktiskie darbi  

 
Konsult�cijas 

Eks�mens 

40 
22 
4 

6 (pirms 
eks	mena) 

2 
6 

Valoda: Ang�u 
Kursa autors: Krist�ne Ogle, lektore, Dr. art. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamata zin	šanas m	kslas un kult�ras v�stur� 

Kursa uzdevumi / 
ieg�stam�s zin�šanas: 
 

Kursa m�r�is ir vairot pamatzin	šanas, iepaz�stinot studentus ar plašu 
probl�mu loku, m	kslas darbus un idejas, ar kur	m m	kslas, 
arhitekt�ras un pils�tb�vniec�bas v�sture tradicion	li saist�ta, s	kot no 
pirms	kumiem l�dz pat Bizantijas imp�rijas izveidei. Kurss aptver 
jaut	jumus, kas skar pils�tb�vniecisk	s vides funkcijas un 
reprezent	cijas – s	kot no Modernisma pasaules veidošan	s l�dz 
m�sdien	m –, �emot v�r	 kult�ras, ekonomiskos un dabas resursu 
faktorus, apdz�vot�bas veidus, strukt�ru, elementus, tipolo
iju un 
urb	no formu pl	nošanas faktorus. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (v�rt�šanas 
strukt�ra):

Apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%. Akt�va 
l�dzdarb�ba m	c�bu proces	 (attieksme, organiz	cija, diskusijas): 20%, 
gala eks	mens: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Programmas kopsavilkums (t�mas, m�c�bu metodes):  Kontakt 
stundas 

 Apgaism�bas laikmets 8 

 J�gendstila arhitekt�ra 8 
 Modern	 arhitekt�ra: funkcion	lisms, ekspresionisms u.c. 12 
 Postmodern	 arhitekt�ra 4 
 Dekonstrukt�v	 arhitekt�ra 4 
  Semestra beigu eks	mens 4 

kop�: 40
 
Patst�v�g�s studijas un uzdevumi:  

1. Refer	ta sagatavošana un prezent	cija. Apjoms: 5–10 lappuses. 10 
2. Semestra vidus tests ar m�r�i nostiprin	t ieg�t	s zin	šanas. 8 
3. Semin	ri. Patst	v�g	s m	kslas un arhitekt�ras studijas bibliot�k	s un 

glob	laj	 t�mekl�. 
7 

4. Gala eks	mens 15 



RISEBA                                                                             Course specification                                                                       

2 
�

kop�: 40
 
Veiksm�gi nobeidzot kursu, students b�s sp�j�gs (lietot zin�šanas, prasmes un kompetences): 

V�rt�šanas krit�riji M�c�bu rezult�ti: 
 (40-69%) (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�j atpaz�t un 
aprakst�t attiec�g	 laika 
posma m	kslas darbu 
pamata iez�mes.  

Sp�j oper�t ar m	kslas 
un arhitekt�ras pamata 
zin	šan	m.  

Uzr	da labas zin	šanas 
par daž	diem attiec�g	 
laika m	kslas un 
arhitekt�ras paraugiem.  

 

Apguvis daž	du m	kslas 
un arhitekt�ras pamata 
principus un noz�mes. 

2. Sp�j analiz�t m	kslas 
un arhitekt�ras piem�rus, 
izteikt savu viedokli. 
 
 

Sp�j analiz�t un v�rt�t 
atseviš�us m	kslas 
darbus, sal�dzin	t tos 
un izdar�t secin	jumus. 

Sp�j patst	v�gi izzin	t 
un analiz�t daž	du 
m	kslas u arhitekt�ras 
paraugu att�st�bu un 
izpausmes.  

 

Sp�j paskaidrot 
c�lo�sakar�bas starp 
konkr�t	 vid� valdošo 
pasaules redz�jumu un 
re	l	m 
m	kslinieciskaj	m 
izpausm�m plaš	k	 
kult�ras kontekst	. 

3. Izraugoties atbilstošas 
p�tniecisk	s metodes, sp�j 
izstr	d	t patst	v�gu 
p�t�jumu par konkr�tu 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures probl�mu. 
 
 

Izprot pamata metodes 
un pamata avotu 
lietojumu, k	 rezult	t	 
sp�j�gs veikt 
patst	v�gu attiec�g	s 
m	kslas un 
arhitekt�ras probl�mas 
p�t�jumu. 

Br�vi oper� ar daž	diem 
avotiem un literat�ru, 
sp�jot izraudz�ties 
vispiem�rot	k	s 
metodes noteikta 
m	kslas un arhitekt�ras 
v�stures jaut	juma 
izp�t� un aprakst�šan	. 

Sp�j lietot un patst	v�gi 
vairot ieg�t	s zin	šanas 
un prasmes person�gaj	 
radošaj	 un zin	tnisk	s 
izp�tes praks�.  

 

 
 
 

M�c�bu rezult�ti 

 
 
V�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs x x  
Refer	ts x x x   

M�c�bu procesa 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens x x x 
 
 
 

Ieteicam� literat�ra: 
Articulating British Classicism: New Approaches to Eighteenth-Century Architecture / Ed. by 
Arciszewska B., McKellar E. – London, 2004.  
Banham E. R. Theory and Design in the First Machine Age. –  Architectural Press, 1980. 
Cowan B. The Social Life of Coffee: The Emergency of the British Coffeehouse. –  New Haven: 
Yale University Press, 2005. 
Curtis W. Modern Architecture Since 1900. –  3rd ed. – 1996. 



RISEBA                                                                             Course specification                                                                       

3 
�

Dell’Arco M. F. et. al. The Grand Tour: Landscape & Veduta Paintings, Venice & Rome in the 18th 
Century. – Oglethorpe, 1997. 
Hacker D. A Pocket Style Manual. – 4th ed. – 2004. 
Honour H. Neo-Classicism. – London, 1991. 
Levey M. Rococo to Revolution: Major Trends in Eigteenth-Century Painting. – London, 1985.  
Monnerat S. David and Neo-Classicism. – New York, 1999.  
Morris E. The History of Urban from Before the Industrial Revolutions. – 2005. 
Outram D. Panorama of the Enlightment. – London, 2005. 
 
Papildus literat�ra un materi�li/avoti: 
http://arthistoryresources.net/ 

Apstiprin	ts/atjaunots: 23.03.2012 
 
 

 

Noda�as vad�t	js: Oskars Redbergs (signature) 
 
 
 

 

Programmas vad�t	js:  Oskars Redbergs _ (signature)  
�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

M�JOK�U P�RPL�NOŠANA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 40 Akad�misko stundu 
skaits: 80

patst�v�g� darba stundas 40 
�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Zigm	rs Jauja 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�ja izpratne par telpas un objektu att�lošanas principiem un 
z�m�šanas pamatiema�as RISEBA iest	jp	rbaud�jumu l�men�. 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Šis kurss fokus�sies uz m	jok�u un m	ju izpratnes p	rveidošanu; 
saimniec�bu tipu un ikdienas dz�ves dinamikas apzin	šanu; m	j	m k	 
savas identit	tes apliecin	jumam, jauniem alternat�viem m	jok�u 
tipiem un dz�ves vid�m. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Sekm�ga nov�rt�juma ieg�šanai nepieciešama praktisko nodarb�bu 
apmekl�jums vismaz 75% apm�r	, akt�va un radoša l�dzdal�ba studiju 
proces	 un studiju darbu sekm�ga prezent	cija kursa nosl�guma 
p	rbaud�jum	. 

Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Re
ion	las izpratnes un trad�ciju ietekme uz m	jok�u 
tipolo
iju. 

4 

 2. Industri	la revol�cija un pils�tu aglomer	cija. 4 
 3. Utopisko teoriju ietekme uz m	jok�u veidošanu. 4 
 4. Alternat�vi m	ju risin	jumi un tipveida m	ju projekti. 2 
 5. D	rzu pils�tu kust�ba. 2 
 6. 20. gadsimta eksperimenti m	ju pl	nošan	. 4 
 7. Kopienas dz�ve. 2 
 8. R�pniec�ba – anal�tisk	 dom	šana – masu ražošana. 4 
 9. Netradicion	las m	jsaimniec�bas, netradicion	la arhitekt�ra. 2 
 10. Jauns urb	nisms, pils�tciemati. 2 
 11. Maz	s m	jsaimniec�bas, mikro dz�vok�i. 4 
 Kursa nosl�guma p	rbaud�jums projekta prezent	cija un 

diskusija. 
6 

kop� kontaktstundas: 40
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs  31 
2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 

sagatavošana, atbilstoši uzdevuma ievirzei. 
5 

3. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai un iesniegšanai. 4 
kop� patst�v�g� darba stundas: 40
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�tu paplašin	tu 
priekšstatu par 
m	jok�u tipolo
iju.  
 

Orient�jas galvenaj	s 
m	jok�u tipolo
ij	s 

P	rzina m	jok�u 
tipolo
ij	s uzb�ves 
principus un telpas 
organiz	cijas veidus.  

Piln�b	 p	rzina 
v�sturisko un m�sdienu 
m	jok�u tipolo
ij	s 
uzb�ves principus un 
telpas organiz	cijas 
veidus. 

2. Att�st�tu prasmes 
un zin	šanas par 
m	jok�a izpratnes 
mai�u un main�gu 
funkciju 
norošin	šanu. 

Prot izmantot 
zin	šanas par m	jok�a 
izpratnes mai�u un 
main�gu funkciju 
nodrošin	šanu. 

Izprot un prot pielietot 
m	jok�a mai�u un 
main�gu funkciju 
nodrošin	šanu 
likumsakar�bas. 

Izprot daž	dus m	jok�a 
mai�u un main�gu 
funkciju norosin	šanu 
likumsakar�bas un sp�j 
racion	li izv�l�ties 
uzdevumam atbilstošu 
risin	jumu. 

3. Prot izmanot 
zin	šanas par 
alternat�viem m	ju 
risin	jumiem un 
tipveida m	ju 
projektiem. 
 

Sp�j adekv	ti izprast 
par daž	du �ku 
tipolo
iju 
pielietojumu atkar�b	 
no novietnes, vides un 
soci	lajiem faktoriem. 
 

Izprot izprast par 
daž	du �ku tipolo
iju 
pielietojumu atkar�b	 
no novietnes, vides un 
soci	lajiem faktoriem. 

Izprot izprast par 
daž	du �ku tipolo
iju 
pielietojumu atkar�b	 
no novietnes, vides un 
soci	lajiem faktoriem. 
Sp�j racion	li izv�l�ties 
uzdevumam atbilstošu 
risin	jumu. 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Projekta izstr	de          x x 
Darbs auditorij	 x x x 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens x x  
Pamatliterat�ra: 

1. Franklin B., Housing Transformations, Housing Transformations, in Shaping the Space of 
21st Century, Living, Routledge, UK. 2006. 

2. Lefas P., Dwelling and Architecture. From Heidegger to Koolhas, Verlag, 2009. 
3. Arc en Reve centre d’architecture, New Forms of Collective Housing in Europe, 

Birkhauser, 2009. 
4. French H., New Urban Housing, Laurance King Publishing, 2006. 
5. Abrams C., Housing in the Modern World. Man’s Struggle for Shelter in an Urbanizing 

World, Faber and Faber, London, 1964.  
Papildliterat�ra:  

6. Goodchild B., Housing and the Urban Environment, Blackwell Science, 1997. 
7. Frank K.A., Ahrentzen S., New Households, New Housing, Van Nostrand Reinhold, New 

York, 1991.  

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

MATEM�TIKA 1. semestris 

Studiju programma:  
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

Kontaktstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u, latviešu 
M�c�bsp�ks: Marija Ilti�a, Dr.sc.ing., docente  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Matem	tikas zin	šanas pilna vidusskolas kursa apjom	. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt pamatzin	šanas matem	tik	, kas nepieciešamas specialit	tes 
priekšmetu sekm�gai apg�šanai. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums; 50% kontroldarbi, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Ievads line	raj	 algebr	. Marticas, darb�bas ar t	m. 2 
 2. Marticas determinants, t	 �paš�bas un apr��in	šanas metodes. 2 
 3.Invers	 matrica, t	s apr��in	šana. P	rbaude p�c defin�cijas. 2 
 4. Line	ras algebriskas vien	dojumu sist�mas ar konstantiem 

koeficentiem, to p�t�šana. 
2 

 5. Line	ras algebriskas vien	dojumu sist�mas ar konstantiem 
koeficentiem, to atrisin	šana ar matricu metodi un p�c Kr	mera 
formul	m.  

2 

 6.Gausa metode. 2 
 7. Vektori, to pieraksta veidi, �paš�bas, line	ras darb�bas ar tiem. 2 
 8. Vektoru skal	rais reizin	jums. Le��is starp vektoriem. Divu 

vektoru ortogonalit	tes nosac�jums. 
2 

 9. Vektoru vektori	lais reizin	jums. Vektoru jauktais 
reizin	jums. 

2 

 10.Kontroldarbs par line	ro algebru un vektoriem. 2 
 11. Kontroldarba rezult	tu anal�ze. 

Ievads anal�tiskaj	 
eometrij	. 
1 
1 

 12. Taisne plakn�, t	s vien	dojumu veidi. Le��is starp taisn�m. 
Taiš�u perpendikularit	tes un paralelit	tes nosac�jumi. Pol	r	 
koordin	tu sist�ma. Otr	s k	rtas l�nijas. 

2 

 13. Plakne, t	s vien	dojumu veidi. Att	luma noteikšana l�dz 
plaknei. 

2 

 14.  Taisne telp	. Uzdevumi par taisni un plakni telp	. Virsmas. 2 
 15. Kontroldarbs par anal�tisko 
eometriju plakn� un telp	. 2 
 16. Kontroldarba rezult	tu anal�ze. 

Kopsavilkums. 
1 
1 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Line	r	 algebra Sp�j apr��in	t ceturt	s 
k	rtas determinantu, 
veikt darb�bas ar 
matric	m. Sp�j atrisin	t 
noteiktas line	ras 
algebriskas vien	dojumu 
sist�mas. 

Sp�j izp�t�t line	ras 
algebriskas vien	dojumu 
sist�mas ar Gausa metodes 
pal�dz�bu.  

Sp�j izp�t�t line	ras 
algebriskas vien	dojumu 
sist�mas, pielietojot 
Kronekera – Kapelli 
teoriju.  

2. Vektori Sp�j veikt darb�bas ar 
vektoriem. Sp�j atrisin	t 
vienk	rš	kos uzdevumus. 

Sp�j atrisin	t uzdevumus 
ar liel	ku gr�t�bas pak	pi. 

Sp�j pielietot zin	šanas 
praktisku uzdevumu 
risin	šan	. 

3. Anal�tisk	 
eometrija 
plakn� 

Sp�j sast	d�t taisnes 
vien	dojumu plakn�, 
att�lot Dekarta 
koordin	tu sist�m	. Sp�j 
atrisin	t vienk	rš	kos 
uzdevumus. 

Sp�j atrisin	t uzdevumus 
ar liel	ku gr�t�bas pak	pi.. 

Br�vi orient�jas anal�tisk	s 

eometrijas metod�s. Sp�j 
grafiski att�lot l�nijas, kas 
uzdotas parametriski, un 
pol	raj	 koordin	tu 
sist�m	.  

4. Anal�tisk	 
eometrija 
telp	 

Sp�j sast	d�t plaknes un 
taisnes vien	dojumus 
telp	. Sp�j atrisin	t 
vienk	rš	kos uzdevumus. 

Sp�j atrisin	t uzdevumus 
ar liel	ku gr�t�bas pak	pi.  

Sp�j pielietot zin	šanas 
praktisku uzdevumu 
risin	šan	. 

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs 1 + +   
Kontroldarbs 2   + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         +         +          + + 
 
 
Pamatliterat�ra: 

1. K. Šteinerts, B. Sili�a. Augst	k	 matem	tika. Zvaigzne, ABC, 1997. 
2. I. Jacques. Mathematics for economists and business. Pearson Education Ltd, 2009. 
3. J. A. Tierney. Calculus and analytic geometry. Allyn and Bacon, Inc, 1975. 

 
 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  ______________ (V.Uzv�rds)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

MATEM�TIKA 2. semestris 

Studiju programma:  
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u, latviešu 
M�c�bsp�ks: Marija Ilti�a, Dr.sc.ing., docente  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Matem	tikas zin	šanas pilna vidusskolas kursa apjom	. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt pamatzin	šanas matem	tik	, kas nepieciešamas specialit	tes 
priekšmetu sekm�gai apg�šanai. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums; 50% kontroldarbi, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Ievads matem	tiskaj	 anal�z�. Robežas. 2 
 2. Robežas. Nenoteikt�ba, t	s nov�ršanas veidi. 2 
 3. Funkcijas nep	rtraukt�ba, p	rtraukuma punkti, to klasifik	cija. 2 
 4. Funkcijas atvasin	jums, t	 
eometrisk	 un fizik	l	 j�ga. 

Praktiski uzdevumi. 
2 

 5. Atvasin	šanas pamatformulas. Saliktas funkcijas atvasin	šana. 2 
 6. Funkcijas diferenci	lis, t	 pielietojumi. Apsl�pt	 veid	 uzdotas 

funkcijas atvasin	šana. Logaritmisk	 atvasin	šana 
2 

 7. Augst	kas k	rtas atvasin	jumi. Lopit	la k	rtula. Funkcijas 
augšana, dilšana, funkcijas ekstr�mi. Funkcijas grafika 
asimptotas. 

2 

 8. Funkcijas p�t�šana. 2 
 9.Kontroldarbs par robež	m un atvasin	šanu. 2 
 10.Kontroldarba rezult	tu anal�ze. 

Nenoteiktais integr	lis. Integr�šanas pamatformulas. 
1 
1 

 11.Integr�šanas metodes. Parci	l	 integr�šana. 2 
 12. Racion	las da�as sadal�šana element	rda�	s, to integr�šana. 

P	rskats par integr�šanas metod�m. 
1 
1 

 13. Noteiktais integr	lis, t	 pielietojumi. 2 
 14.  Noteiktais integr	lis, t	 pielietojumi.  2 
 15. Kontroldarbs par nenoteikto un noteikto integr	li. 2 
 16. Kontroldarba rezult	tu anal�ze. 

Teilora rinda. 
1 
1 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Robežas Sp�j apr��in	t 
vienk	rš	k	s robežas, 
izprot, kas ir 
nenoteikt�ba, zina 
galven	s t	s nov�ršanas 
metodes. 

Sp�j pielietot matem	tikas 
apar	tu praktisku 
uzdevumu r��in	šan	.  

Sp�j apr��in	t robežas 
nestandarta gad�jumos.  

2. Atvasin	šana Sp�j noteikt atkl	t	, 
aizkl	t	 veid	 un 
parametriski dotu 
funkciju atvasin	jumus. 

Ar atvasin	jumu un robežu 
pal�dz�bu sp�j izp�t�t 
funkciju un uzz�m�t t	s 
grafiku. 

Sp�j pielietot zin	šanas 
praktisku uzdevumu 
risin	šan	. 

3. Nenoteiktais integr	lis Sp�j nointegr�t 
vienk	rš	k	s funkcijas. 

Br�vi orient�jas 
integr�šanas metod�s, sp�j 
t	s kombin�t. Tehniskais 
izpild�jums var satur�t 
defektus. 

Br�vi orient�jas 
integr�šanas metod�s, sp�j 
t	s kombin�t. Tehniskais 
izpild�jums nesatur 
defektus. 

4. Noteiktais integr	lis Ar noteikt	 integr	�a 
pal�dz�bu sp�j apr��in	t 
vienk	rš	ko plaknes 
fig�ru laukumus. 

Ar noteikt	 integr	�a 
pal�dz�bu sp�j apr��in	t 
plaknes fig�ru laukumus, 
l�nijas loka garumu, 
rot	cijas �erme�a tilpumu, 
virsmas laukumu.  

Sp�j pielietot zin	šanas 
praktisku uzdevumu 
risin	šan	. 

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs 1 + +   
Kontroldarbs 2   + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         +         +          + + 
 
 
Pamatliterat�ra: 

1. K. Šteinerts, B. Sili�a. Augst	k	 matem	tika. Zvaigzne, ABC, 1997. 
2. I. Jacques. Mathematics for economists and business. Pearson Education Ltd, 2009. 
3. J. A. Tierney. Calculus and analytic geometry. Allyn and Bacon, Inc, 1975. 

 
 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  ______________ (V.Uzv�rds)  

�
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

ORGANIZ�CIJU VAD�ŠANA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontaktstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 80 patst�v�g� darba stunda 

 
45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Dr.oec., asoc.prof. I.Sen�ikova 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par uz��m�jdarb�bu 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Dot iesp�ju stud�jošiem saprast un nov�rt�t vad�šanas procesu un norisi 
daž	d	s organiz	cij	s ar vad�šanas teoriju un filozofiju pal�dz�bu. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, Patst	v�gie darbi 35%, prezent	cija  15%, 
Eks	mens 50% 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Vad�šanas un organiz�šanas noz�me; 4 
 2. Metaforu un paradigmu j�gas esam�ba; 4 
 3. L�dz�bas un kontrasti vad�šanas teorij	s un praks�;  2 
 4.Funkcion	las, racion	las un struktur	las paradigmas 

vad�bzin�b	;  
4 

 5. Strukturiz	cija, veidošana, soci	l	s strukt�ras; 4 
 6. Skaidrojošas un postmodernas paradigmas;  4 
 7. Vad�bzin�ba organiz	cij	s;  4 
 8. Adapt	cija un vad�šanas studijas; 2 
 9. Vad�bas prakses, teorijas un izgl�t�bas n	kotne. 4 
 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Vad�bzin�ba organiz	cij	s;;. Br�vi izv�l�ta komp	nija, izanaliz�ts p�c dotajiem 
7 krit�rijiem. Apjoms: 5-10 lpp.  

10 

2. Adapt	cija un vad�šanas studijas; Anketas izveide par doto t�mu. J	b�t vismaz 
5 veidu jaut	jumiem. Apjoms – apm�ram 2 lpp., minimums – 10 jaut	jumi. 

20 

3. Teorijas stud�šana par konkr�t	m t�m	m bibliot�k	 vai internet	, apg�tais tiks 
p	rbaud�ts ar nelieliem testiem 
 

15 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Analiz�t un 
interpret�t organiz	cijas 
darb�bas un procesus no 
daž	du perspekt�vu 
skat�juma; 

Sp�j analiz�t un 
interpret�t 
organiz	cijas 
darb�bas un procesus 
no daž	du 
perspekt�vu 
skat�juma; 
 

Sp�j sak	rtot, 
izskaidrot, aprakst�t, 
organiz	cijas darb�bas 
un procesus no daž	du 
perspekt�vu skat�juma 
Zina terminus, sp�j tos 
paskaidrot;  

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas 
organiz	cijas darb�bas 
un procesus no daž	du 
perspekt�vu skat�juma 
un sp�j diskut�t par 
t	m. P	rzina 
zin	tnisko 
terminolo
iju. 

2. Anal�tiski nov�rt�t  
organiz	cijas vad�šanas 
daž	das pieejas un 
j�dzienus; 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as 
organiz	cijas 
vad�šanas pieejas. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t,  

Analiz� un skaidro 
v�rt�t daž	das 
organiz	cijas 
vad�šanas pieejas. 

3. Anal�tiski nov�rt�t 
jauna veida dom	šanu 
un vad�šanas praksi un 
to ietekmi uz 
organiz	cijas darb�bu; 

Sp�j nov�rt�t jauna 
veida dom	šanu un 
vad�šanas praksi un 
to ietekmi uz 
organiz	cijas 
darb�bu; 

Savu darb�bu saska�o 
ar jauna veida 
dom	šanu un 
vad�šanas prakses 
atzi�	m,  sp�j nov�rt�t 
to ietekmi uz 
organiz	cijas darb�bu; 

Sp�j att�st�t jauna 
veida dom	šanu un 
vad�šanas praksi un 
sp�j izv�rt�t t	 ietekmi 
uz to ietekmi uz 
organiz	cijas darb�bu; 

4. Prezent�t teorijas 
nov�rt�šanas rezult	tus 
un t	s pielietojumu 
praks�; 

Sp�j prezent�t 
teorijas nov�rt�šanas 
rezult	tus un analiz�t 
t	s pielietojumu 
praks�. 

Sp�j izveidot lo
isku 
p�t�juma 
metodolo
iju. Var 
sagatavot anketu 
atbilstošu rezult	tu 
ieguvei. 

Sp�j sagatavot teorijas 
nov�rt�šanas 
rezult	tus. Sp�j 
inovat�vi izmantot t	s 
pielietojumu praks�. 
 

5. Identific�t, izstr	d	t 
un izmantot 
konceptu	lus mode�us, 
lai analiz�tu vad�šanas 
aspektus un situ	cijas. 

Sp�j izmantot 
konceptu	lus 
mode�us, lai 
analiz�tu vad�šanas 
aspektus un 
situ	cijas. 

Sp�j patst	v�gi 
analiz�t konceptu	lus 
mode�us lai analiz�tu 
vad�šanas aspektus un 
situ	cijas. 

Sp�j izstr	d	t jaunus 
konceptu	lus mode�us  
un izskaidrot to 
darb�bu, lai analiz�tu 
vad�šanas aspektus un 
situ	cijas. 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4. 5.

Patst	v�gie darbi 2 + + +   
Semin	ri  2 + +   + 
Testi 2 + + + +  

 

Eks	mens + + +  + 
 

2 
�
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Ieteicam� literat�ra: 

Mullins Laurie J.. Management and Organisational Behaviour. Prentice Hall 1999 
Robbins S.P. Organizational Behaviour.  Prentice Hall, 2003  
Cole G.A. Management Theory and Practice, Thomson, 2004 
Cummings and Worley. Organizational Development and Change. Thomson, 2005  
 

Papildliterat�ra:  

Morgan G., Images of organization. London: Sage, 1997; 
Hales C., Managing Through Organization. London: Thomson, 2001; 
Peters T., Liberation Management. London: McMillan, 1992; 
Handy C. & Jollofe G. Inside Organization. London: Penguin Books, 1999 
 
 

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds)  
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Studiju kursa 
nosaukums: 

PILSTPL�NOŠANA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: Manten Devriendt, Mg. Sc. Arch. 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Basic of Design I un II 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Šis kurss sniedz zin	šanas par apdz�votas vietas pl	nošanas principiem, 
att�st�bas pl	na sada�	m, to ietekmi uz arhitekt�ras objektu izvietojumu 
un projekt�šanu. Iepaz�stina ar pils�tb�vniec�bas teorijas v�sturisko 
att�st�bu. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

10% darbs auditorij	, 30% kontroldarbs, 60% eks	mens 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. V�sturisks ieskats pils�tb�vniec�bas teorij	s. 4 

 2. Pils�tprojekt�šanas teorijas: L�mumu teorija, Uztveres teorija, 
Inform	cijas teorija, Geštalta teorija un citas teor�tisk	s pieejas. 

2 

 3. Moderna, v�la moderna un post-moderna pieejas pils�tvidei. 2 

 4. Jaun	 urb	nisma kust�ba. 2 

 5. Metodolo
isko pieeju anal�ze.  4 

 6. Attiec�bas starp socio-kult�ras, ekonomikas, administrat�v	m 
un telpisk	m strukt�r	m daž	dos pils�tas att�st�bas posmos. 

2 

 7. Cilv�ka un pils�tvides saist�bas.  2 

 8. Pils�tvide: pozit�vie un negat�vie elementi, struktur	las un 
funkcion	las �patn�bas. 

2 

 9. Pils�tas att�st�tbas pl	ns un t	 sada�as. 2 

 10. Funkcion	lais zon�jums. 2 

 11. Transporta un iedz�vot	ju p	rvietošan	s pl�smas 
organiz	cijas principi. 

2 

 12. Inženierkomunik	ciju nodrošin	jums. 2 

 13. Apdz�votas vietas telpisk	 strukt�ra, silueta veidošana, 
pils�tb�vnieciskais m�rogs. 

2 
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 14. Pils�tb�vnieciski nos	kamie apb�ves parametri. 2 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Ieg�t ieskatu par 
pils�tb�vniec�bas 
teorijas v�sturisko 
att�st�bu un m�sdienu 
teorij	m. 

Pamatzin	šanas 
pils�tb�vniec�bas 
teorijas v�sturisko 
att�st�bu un 
m�sdienu teorij	m. 

Labas zin	šanas 
pils�tb�vniec�bas 
teorijas v�sturisko 
att�st�bu un m�sdienu 
teorij	m. 

Visaptverošs p	rskats 
par pils�tb�vniec�bas 
teorijas v�sturisko 
att�st�bu un m�sdienu 
teorij	m; Sp�j skat�t 
jaut	jumus kontekst	. 

2. Prast izmantot 
zin	šanas par 
pils�tvides veidošanas 
principiem, zon�jumu, 
transporta un 
iedz�vot	ju 
p	rvietošan	s pl�sm	m, 
inženierkomunik	ciju 
sh�m	m; 

Pamatzin	šanas par 
pils�tvides 
veidošanas 
principiem, 
zon�jumu, transporta 
un iedz�vot	ju 
p	rvietošan	s 
pl�sm	m, inženier 
komunik	ciju  
sh�m	m. 

Labas zin	šanas par 
pils�tvides veidošanas 
principiem, zon�jumu, 
transporta un 
iedz�vot	ju 
p	rvietošan	s 
pl�sm	m, 
inženierkomunik	ciju  
sh�m	m. 

Visaptverošs p	rskats 
par pils�tvides 
veidošanas 
principiem, zon�jumu, 
transporta un 
iedz�vot	ju 
p	rvietošan	s 
pl�sm	m, 
inženierkomunik	ciju  
sh�m	m. 

3. Prast izmantot 
zin	šanas par 
pils�tvides telpisk	s 
strukt�ras anal�zi un 
pl	nošanu, silueta 
veidošanu, 
pils�tb�vniecisko 
m�rogu; 
 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as 
pils�tvides telpisk	s 
strukt�ras un 
pl	nošanu, silueta 
veidošanu, 
pils�tb�vniecisko 
m�rogu; sal�dzin	t 
un izskaidrot, 
formul�t 
secin	jumus, sp�j 
izteikt kritiku. 

Sp�j patst	v�gi 
ieraudz�t, izzin	t, 
v�rt�t pils�tvides 
telpisk	s strukt�ras un 
pl	nošanu, silueta 
veidošanu, 
pils�tb�vniecisko 
m�rogu; analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v savu 
viedokli. Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro 
pils�tvides telpisk	s 
strukt�ras un 
pl	nošanu, silueta 
veidošanu, 
pils�tb�vniecisko 
m�rogu, rod radošus 
risin	jumus 
uzlabošanas iesp�j	m, 
sp�j diskut�t plaš	k	 
kontekst	. 
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4. M	c�tu izv�rt�t 
pils�tas att�st�bas 
pl	nus, to sada�as un 
dotie apb�ves 
parametru nosac�jumus. 

Nov�rt�t pils�tas 
att�st�bas pl	nus, to 
sada�as un dotie 
apb�ves parametru 
nosac�jumus. 

Izskaidrot daž	du 
r	d�t	ju savstarp�jo 
ietekmi. 

Pamatot 
priekšlikumus un 
pied	v	t pas	kumus 
v�lamo izmai�u 
sasniegšanai r	d�t	jos. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs  X� X� X� X�

Eks	mens � � X� X�

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Darbs auditorij	 X� X� � �

 

Pamatliterat�ra: 
1. Kostof S., The city assembled: the elements of urban form through history, Little Brown, 

Boston,1999.  
2. Cuthbert A.R., Designing cities: critical readings in urban design, Blackwell Publishing, 

Malden, 2003 
3. Broadbent G., Emerging concepts in urban space design, Taylor &Francis, London, 1990. 

�

 
Papildliterat�ra:  

4. Carver F. A., Redesigning city squares and plazas, Arco for Hearst International, New 
York, 1997. 

5. Jacobs J., Death and Life of Great American Cities, Random House, N:Y. 1967 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  
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Studiju kursa 
nosaukums: 

PROJEKTU UN B�VNIEC�BAS VAD�BA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2  kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: ang�u 
M�c�bsp�ks: Georgijs Burakovs, Dr.sc.ing. 

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Matem	tika 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Kursa m�r�is ir izskaidrot, celtniec�bas projektu vad�bu, visp	r�j	s 
ekonomikas attiec�b	 uz �ku ekonomiku 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

10% darbs auditorij	, 30% kontroldarbs, 60% eks	mens 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Terminolo
ija 2 

 2. Vad�bas zin	šanu joma 2 

 3. Vad�bas konteksts 2 

 4. Integr	ciju vad�šana 4 

 5. Laika menedžments 2 

 6. Izmaksu vad�ba 4 

 7. Kvalit	tes vad�ba 4 

 8. Person	la vad�ba 4 

 9. Komunik	cijas vad�ba 2 

 10. Riska vad�ba 4 

 11. Iepirkumu p	rvald�ba 2 

 Eks	mens 3 

kop� kontaktstundas: 35
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45

 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Nov�rt�t b�vniec�bas 
sist�mu attiec�b	 pret 
resursu izmantošanu, 
	trumu, kvalit	ti, 
ekonomiju un 
b�vniec�bas procesa 
vad�bu, ar celtniec�bas 
principiem ražošanas 
sist�mu atlasei un 
b�vniec�bas 
tehnolo
ij	m. 

Nov�rt�t r	d�t	ju 
izmai�u tendences 
un atkl	t 
ietekm�jošos 
faktorus. 
 

Izskaidrot daž	du 
r	d�t	ju savstarp�jo 
ietekmi. 

Pamatot 
priekšlikumus un 
pied	v	t pas	kumus 
v�lamo izmai�u 
sasniegšanai r	d�t	jos. 
 

2. Pielietot zin	šanas 
par projektu vad�bu 
daž	dos projekta 
posmos un b�vniec�bas 
vad�bu.  
 
 

Analiz�t projektu 
vad�bu daž	dos 
projekta posmos un 
b�vniec�bas vad�bu 
konkr�t	s sit	cij	s 
grafisko mode�u 
pal�dz�bu. 

Risin	t uzdevumus, 
izmantojot tabulas un 
grafikus. 

Savienot alternat�vus 
risin	jumus, atrastus 
ar vair	k	m metod�m 
daž	dos projekta 
posmos un 
b�vniec�bas vad�bu. 

3. Ieg�t pamatzin	šanas 
ekonomik	 un 
celtniec�bas ekonomik	. 
 

Defin�t ekonomik	 
un celtniec�bas 
ekonomik	 lietotos 
pamatj�dzienus, 
apr��in	t r	d�t un 
izskaidrot to noz�mi. 

Izskaidrot ar konkr�tu 
r	d�t	ju apr��in	šanu 
saist�t	s 
metodolo
isk	s 
probl�mas.  

Izprast konkr�tu 
r	d�t	ju tr�kumus un 
nepiln�bas, izmantot 
alternat�v	s formulas. 

4. Iepaz�ties ar prakses 
metodiku arhitekt�ras 
birojus un 
b�vlaukumus. 
 

Iepaz�ties ar darba 
procesu un teoriju 
pielietojumu praks�. 
Pamat izpratne. 
 

Iepaz�ties ar darba 
procesu un teoriju 
pielietojumu praks�.  
 

Izprot darba procesu 
un teoriju 
pielietojumu praks�. 
Sp�j pied	v	t 
organizatoriskus 
uzlabojumus. 
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Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs  X� X� � X�

Eks	mens X� X� X� X�

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Darbs auditorij	 X� X� � �

 

Pamatliterat�ra: 
1. Duncon W. A., Guide to the Project Management Body of Knowledge. 
2. Bathurst P. E., Building Cost Control Techniques and Economics, Heiman London,1980. 
3. Peters G., Project Management and Construction Control, Construction Press, London. 

��

 
Papildliterat�ra:  

1. Lipsey R.G., Chrystal A.K. Economics, 11th ed. Oxford University Press, 2007. 
2. ��`{�\ |.}. !"����#"�. ~>�#` "��� (������$�{�����^ {$��#^ �"����#"#): 

��$>�#".10-$ #'�. –  <.: ���"�\ # @�, 2008.  
3. �$�"���\ }.�. <�"���"����#"�. 2-$ #'�. ��>.: �#{$�, 2010. 
 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (O. Redbergs) 
  
Programmas direktors:  ______________ (O.Redbergs)  
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Studiju kursa 
nosaukums:� 

SOCIOLO�IJA 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Guna Matule, Dr.sc.soc., docente  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par sabiedr�bu 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Iepaz�stin	t studentus ar sabiedr�bu k	 veselumu un sabiedr�bas izp�tes 
pamatmetod�m.  

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, darbs grup	s, piedal�šan	s diskusij	s; 40% 
kontroldarbs, 10% patst	v�gais darbs, 50% eks	mens. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Sociolo
ija k	 zin	tne. Soci	l	 statika un soci	l	 dinamika. 
Darbs grup	s, prezent	cijas. 

2 

 2. Sabiedr�bas strukt�ra. Apakšsist�mas. Soci	l	 diferenci	cija. 
Objekt�vie un subjekt�vie soci	l	s diferenci	cijas faktori. Darbs 
grup	s. 

2 

 3. Soci	l	 stratifik	cija. Stratifik	cijas sist�mas. Nabadz�bas 
probl�ma. Nosl	�ošan	s Latvij	. Stratifik	cija. Š�iras sabiedr�b	. 
Pašp	rbaudes tests. 

2 

 4. Tests. Soci	lais statuss, soci	l	 loma. Soci	l	 mobilit	te. 
Vertik	l	 un horizont	l	 mobilit	te Soci	lais statuss, lomas. 
Soci	l	 mobilit	te. 

2 

 5. Soci	l	s grupas, to iedal�jums p�c daž	d	m paz�m�m. P�lis. 
Radošs darbs grup	s. 

2 

 6. Tests. Organiz	cijas: asoci	cijas, birokr	tisk	s organiz	cijas, 
tot	l	s organiz	cijas. Siner
ija. Soci	lie instit�ti un instit�cijas. 
Darbs grup	s.  

2 

 7. Tests .Lietiš�	 sociolo
ija. Sociolo
isks p�t�jums. P�t�juma 
programma. 

2 

 8. Sociolo
iska p�t�juma metodolo
ija: probl�ma, objekts, 
priekšmets. Praktisks darbs auditorij	. 

2 

 9.Sociolo
iska p�t�juma  metodolo
ija: m�r�is, uzdevumi, 
j�dzienu interpret	cija, hipot�ze. Praktisks darbs auditorij	. 

2 

 10.Sociolo
isko metožu izmantojums sabiedrisk	s dz�ves 
par	d�bu p�t�šan	. Izlases kopuma veidošana. 

2 

 11.Kontroldarbs: teorija par sabiedr�bas uzb�vi un sociolo
iska 
p�t�juma veikšanu; metodolo
ijas sh�mas izstr	de dotajai 
p�t�juma t�mai. 

2 
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 12. Kontroldarba rezult	tu anal�ze. Praktisks darbs k��du 
labošan	.  
Sabiedr�bas att�st�bas mode�i. Evol�cija un revol�cija. Pl	nošana 
un prognoz�šana. 

1 
1 

 13. Izgl�t�bas sociolo
ija. Person�bas socializ	cija. Izmai�as 
izgl�t�bas principos. Efekt�v	k	s m	c�bu metodes. Darbs grup	s. 

2 

 14.  �imenes sociolo
ija. Laul�bu mode�i. �imenes funkcijas: 
individu	l	s un sabiedrisk	s. Funkciju  v�sturisk	 main�ba. 
Diskusija par laul�bu form	m.  

2 

 15. Tests par 
imeni Latvij	 un demogr	fijas jaut	jumiem. 
Galven	s probl�mas 
ime�u att�st�b	. Valsts demogr	fisk	 
politika. Genderi, dzimumu probl�mas. 

2 

 16.Tests.Etnosociolo
ija. Etnosi, to v�sturisk	 att�st�ba. Tauta un 
n	cija. N	ciju mode�i.  Etnisk	s sadarb�bas mode�i. Darbs 
grup	s. 

2 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Soci	l	 instit�ta anal�ze. Br�vi izv�l�ts soci	lais instit�ts, izanaliz�ts p�c 
dotajiem 7 krit�rijiem. Apjoms: 5-10 lpp.  

10 

2. Anketas izveide par doto t�mu. J	b�t vismaz 5 veidu jaut	jumiem. Apjoms – 
apm�ram 2 lpp., minimums – 10 jaut	jumi. 

20 

3. Teorijas stud�šana par konkr�t	m t�m	m bibliot�k	 vai internet	, apg�tais tiks 
p	rbaud�ts ar nelieliem testiem 

15 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Sp�j saskat�t un aprakst�t 
sabiedr�bas k	 sarež
�tas 
sist�mas darb�bu 
sociolo
ijas zin	tnes 
terminolo
ij	 

Sp�j saskat�t, ka 
sabiedr�ba ir sarež
�ta, 
daudzpus�ga un 
pretrun�ga dinamiska 
sist�ma. Uzskaita, defin�, 
diferenc�, apraksta 
apakšsist�mas. Atceras 
terminus. 

Sp�j sak	rtot, izskaidrot, 
aprakst�t, sabiedr�bas k	 
sarež
�tas sist�mas 
darb�bu. Zina terminus, 
sp�j tos paskaidrot. 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas sabiedr�b	 
k	 sarež
�t	 sist�m	 un 
diskut�t par t	m. P	rzina 
zin	tnisko terminolo
iju. 

2. Sp�j analiz�t procesus un 
likumsakar�bas sabiedr�b	, 
izteikt un aizst	v�t savu 
viedokli 

Sp�j analiz�t atseviš�as 
par	d�bas, sal�dzin	t un 
izskaidrot, formul�t 
secin	jumus, sp�j izteikt 
kritiku. 

Sp�j patst	v�gi ieraudz�t, 
izzin	t, v�rt� sabiedrisk	s 
par	d�bas, analiz�t to 
att�st�bu, aizst	v savu 
viedokli. Iesaka 
risin	jumus. 

Analiz� un skaidro 
sabiedrisk	s par	d�bas, rod 
radošus risin	jumus 
uzlabošanas iesp�j	m, sp�j 
diskut�t plaš	k	 kontekst	. 

3. Prot izveidot pl	nu 
soci	lu probl�mu 
m�r�tiec�gai izp�tei, 
sagatavot instrument	riju 

Sp�j izveidot soci	lu 
probl�mu p�t�šanas 
pl	nu,  izveidot 
metodolo
iju. Var 
izveidot p�t�juma anketu, 

Sp�j izveidot lo
isku 
p�t�juma metodolo
iju. 
Var sagatavot anketu 
atbilstošu rezult	tu 

Sp�j sagatavot lo
isku 
p�t�juma programmu, 
pieeja ir radoša. Sp�j 
izveidot atbilstošu 
metodiku probl�mas 
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ar kuru g�t ieskatu 
p�t	maj	 probl�m	. 

ieguvei. vispus�gai un dzi�ai izp�tei. 

4. Sp�j izmantot zin	šanas 
par sabiedr�bu, t	s strukt�ru 
profesion	laj	 darb�b	 un 
patst	v�gi veikt p�t�jumus 
profesijas ietvaros 

Sp�j izmantot zin	šanas 
par sabiedr�bu  re	l	s 
situ	cijas nov�rt�šan	, 
prot pielietot sociolo
ijas 
metodes jebkur	 
p�tniecisk	 uzdevum	 

Savu darb�bu saska�o ar 
sabiedrisk	s dz�ves 
objekt�vajiem darb�bas 
principiem, p�tniec�bas 
metodes sp�j izmantot 
profesion	laj	 darb�b	 un 
dz�v�.  

Veido harmonisku 
attieksmi pret dz�vi, sp�j 
izzin	t, saskat�t 
likumsakar�bas sabiedr�bas 
att�st�b	, radoši t	s 
prognoz�t, virzot savu 
dz�vi. 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Kontroldarbs 1 + + +  
Testi 5         +         +   
Patst	v�gie darbi 2          + + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         +         +          +  
 

 
 
Pamatliterat�ra: 

1. La�is P. Sociolo
ija. Ievads sociolo
ij	. R., 2001. 
 2. Ozolz�le G. Sociolo
ija. M	c�bu l�dzeklis. R., 2006. 
3. Sociolo
ija Latvij	. R.,2010. 
4. Sociolo
ijas skaidrojoš	 v	rdn�ca. R.,1997. 

           5.Giddens Anthony Sociology.Oxford,2001 ( kr.val.- M.,2005) 
            6. �������	
���, �.  ���������� .�., 2008 
 

 
Papildliterat�ra: 

1. Apine I. Politolo
ija. Ievads etnopsiholo
ij	. R., 2001        
2. Cilv�ks un dz�ve sociolo
ijas skat�jum	. R.,1996. 
3. Krievi�š V. Izgl�t�bas sociolo
ija.R.,1996. 
4. Smits Entonijs D.Nacion	l	 identit	te.R,1997. 
5. ��>�$��"�\ �.�., @��\�$�"� |.�. <${��� ���#���*#�$�"�*� #���$��\��#^. <., 

2004. 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: ______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  ______________ (V.Uzv�rds)  

�



COURSE/ MODULE SPECIFICATION
 

�

�
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Course/ module title: TLOT�J�EOMETRIJA. 1.Semestris 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2  (3 ECTS)  
Contact hours 32 Academic hours: 80 

Independent studies 48 
Language: English 
Faculty member: Ieva Jur	ne, Mg.sc., Assistant Professor  
Pre-requisites: General knowledge of geometry 
Aim of the 
course/module: 

Provide students with theoretical backgrounds of methods used for 
representation of spatial objects on plane. Application of these methods 
in the design process of architectural and civil engineering objects. 
Orthographic and axonometric projections. Transformation and 
intersection methods. Methods of the solution of positional problems. 
Perspective projection. Shadow construction methods. Contour 
projections. 

Requirements for 
obtaining credits

Regular attendance, participation in class exercises, 20% independent 
work, 30% test, 50% exam 

Themes Individual exercises Contact
hours

1. Introduction. Projection 
methods. Projections of 
point, line and plane. 

Home work 1. Position�and determination of point, 
line and plane in space. 

 
4 

2. Transformation of 
projections 

Home work 2. Metrical task. Determination of true 
length, size and angle. 

6 

3. Axonometric projections Isometric and dimetric axonometric views  4 
4. Developments Developments of spatial surfaces. Modeling. 4 
5. Surfaces. Home work 3. Determination and construction of 

different types of the surfaces. Drawing and model.  
4 

6. Intersection of surfaces 
and planes 

Home work 4. Intersection of prism, pyramid, cone, 
cylinder and sphere by a plane. Isometric. Model.  

6 

7.Mutual intersection of 
surfaces 

Home work 5. Mutual intersection of two surfaces. 
Isometric. 

4 
 

 Total 1 semester 32

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes: 
 (40-69%) (70-89%)  (90-100%) 

1. Will know the method 
of multiview drawing 
formation. Will be able to 
construct points, lines and 
planes in three projections 
and axonometry. �

A satisfactory level of 
drawing. Able to 
represent simple 
geometric objects in 
projections and 
axonometry. 
 

A good level of 
knowledge of 
constructions of 
different spatial 
objects, drawings of 
them and modeling. 

A high level of knowledge 
of the material studied. Able 
to determine and represent 
complicated spatial objects. 
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2. The students are able to 
perform view 
transformations, and 
construct intersection lines 
of objects in three 
projections and 
axonometry. 

Are able to determine 
true size and true 
shape of simple 
objects, intersection of 
simple spatial surfaces. 
 

Ability to use and 
understand different 
types of 
transformation of 
projection 
 
 
 

 
Original thinking and 
analysis, ability to 
determine complex forms 
and solve problems of 
intersection of them. 
 

3. Are able to represent 
building in perspective 
view and axonometric 
projection with the 
shadows.�
 

Are able to represent 
simple objects in 
perspective view and 
axonometric projection 
with the shadows �
 
 
 

Ability to use various 
kinds of perspective 
views with shadows 
and reflections 
 
 
 

A high level of knowledge 
about perspective views and 
construction of the shadows 
in exterior and interior in all 
kinds of views. Ability to 
construct reflections on 
different planes. 

4. Are able to recognize 
represented spatial 
geometric elements in 
contour projections and 
solve the tasks in contour 
projections. 

Are able to recognize 
represented spatial 
geometric elements in 
contour projections 
 

Are able to recognize 
represented objects 
in contour 
projections and solve 
the tasks in contour 
projections. 

Good level of knowledge of 
the material – contour 
projections 
 

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Test 1 * 
Individual work * * *     

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Examination * * * * 

Recommended literature 

Pare E., Loving R., Hill I., Pare R. Descriptive Geometr . 1997. y
Holliday-Darr K., , Applied Descriptive Geometry.1998
Randal O.E.,Shades and Shadows and Perspective: A Text-Book Based on the Principles of 
Descriptive Geometry . 2009 (1902) .Cornell University Library, Digital collections 
Montague J. Basic Perspective Drawing: A Visual Guide.2009.John Wiley and Sons; 5th edition 
 

Approved/Updated: 23.03.2012
  
Department director: ______________ (signature) 
  
Programme director:  ______________ (signature)  

�



COURSE/ MODULE SPECIFICATION
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Course/ module title: TLOT�J�EOMETRIJA. 2.Semestris 
Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value: 2  (3 ECTS)  
Contact hours 32 Academic hours: 80 

Independent studies 48 
Language: English 
Faculty member: Ieva Jur	ne, Mg.sc., Assistant Professor  
Pre-requisites: General knowledge of geometry 
Aim of the 
course/module: 

Provide students with theoretical backgrounds of methods used for 
representation of spatial objects on plane. Application of these methods 
in the design process of architectural and civil engineering objects. 
Orthographic and axonometric projections. Transformation and 
intersection methods. Methods of the solution of positional problems. 
Perspective projection. Shadow construction methods. Contour 
projections. 

Requirements for 
obtaining credits

Regular attendance, participation in class exercises, 20% independent 
work, 30% test, 50% exam 

Themes Individual exercises Contact
hours

1. Projections with digital 
marks 

Home work. 1 Demarcation of the border of the 
digging 

6 

2. Roofs Home work 2. Construction of the roofs with the 
perimeter on one and on different levels. Drawing 
and model. 

4 

3. Theory of a shadow  Home work3.4. Shadows in orthogonal projections 
and isometric 

10 

4.Perspective and shadows Home work 5. Two points perspective and shadows 6 
5. Perspective and 
reflections 

Home work 6. One point perspective. Interior. 
Shadows and reflections. 

6 

 Total 2 semester 32

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills and 
competences):

Assessment criteria Learning outcomes: 
 (40-69%) (70-89%)  (90-100%) 
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1. Will know the method 
of multiview drawing 
formation. Will be able to 
construct points, lines and 
planes in three projections 
and axonometry.  
�
 
�

A satisfactory level of 
drawing. Able to 
represent simple 
geometric objects in 
projections and 
axonometry. 
 
 
 

A good level of 
knowledge of 
constructions of 
different spatial 
objects, drawings of 
them and modeling 

A high level of knowledge 
of the material studied. Able 
to determine and represent 
complicated spatial objects. 
 
 
 
 

2. The students are able to 
perform view 
transformations, and 
construct intersection lines 
of objects in three 
projections and 
axonometry. 

Are able to determine 
true size and true 
shape of simple 
objects, intersection of 
simple spatial surfaces. 
 

Ability to use and 
understand different 
types of 
transformation of 
projection 
 

Original thinking and 
analysis, ability to 
determine complex forms 
and solve problems of 
intersection of them. 
 

�
3.Are able to represent 
building in perspective 
view and axonometric 
projection with the 
shadows . 

 
Are able to represent 
simple objects in 
perspective view and 
axonometric projection 
with the shadows. 

 
Ability to use various 
kinds of perspective 
views with shadows 
and reflections. 

 
A high level of knowledge 
about perspective views and 
construction of the shadows 
in exterior and interior in all 
kinds of views. Ability to 
construct reflections on 
different planes. 

4. Are able to recognize 
represented spatial 
geometric elements in 
contour projections and 
solve the tasks in contour 
projections. 

Are able to recognize 
represented spatial 
geometric elements in 
contour projections 
 

Are able to recognize 
represented objects 
in contour 
projections and solve 
the tasks in contour 
projections. 
 

Good level of knowledge of 
the material – contour 
projections 
 

Learning outcomes 

Assessment methods 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Test 1 * 
Individual work * * *     

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Examination * * * 

Recommended literature 

Pare E., Loving R., Hill I., Pare R. Descriptive Geometry. 1997. 

Holliday-Darr K., Applied Descriptive Geometry.1998

Randal O.E.,Shades and Shadows and Perspective: A Text-Book Based on the Principles of 
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Descriptive Geometry . 2009 (1902) .Cornell University Library, Digital collections
 
Montague J. Basic Perspective Drawing: A Visual Guide.2009.John Wiley and Sons; 5th edition 
 

Approved/Updated: 23.03.12
  
Department director: ______________ (signature) 
  
Programme director:  ______________ (signature)  

�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS 
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Studiju kursa 
nosaukums: 

TLOT�JM�KSLA II. Ainavas z�m�jums 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 1 kred�tpunkti (1,5 ECTS)            

kontakstundas 20 Akad�misko stundu 
skaits: 

40 
patst�v�g� darba stundas 20 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Nostiprin	tas sp�jas un paplašin	ta izpratne par telpas perspekt�vu un 
regul	ru un neregul	ru formu att�lošanu distanc�. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Telpiskuma att�lošanas br�v	 dab	 principu apguve. Atmosf�risk	s 
perspekt�vas principu praktiska apguve. 
Distances koncepta atkl	t	 telp	 izstr	de, izmantojot daž	das 
z�m�šanas tehnikas. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Piedal�šan	s ainavas z�m�šanas nodarb�b	s: 50%. Akt�va l�dzdal�ba 
studiju proces	 (attieksme, organiz�šana, diskusijas): 20%, nosl�guma 
prezent	cija: 30%. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas auditorij�, 
prezent�cijas u.c.): 

Stundu 
skaits 

 1. Lekcija: Iepaz�stin	šana ar kursa saturu, t�m	m un stud�šanas 
metod�m. P	rskats par galvenaj	m telpiskuma att�lošanas form	m – 
ainavas att�lošanas galvenajiem kompoz�cijas elementiem, 

2 

 2. Lekcija: Ainavas z�m�juma sist�mas  2 
 3. Lekcija: Line	r	s (plaknes) perspekt�vas problem	tika t	s 

pielietojum	 atkl	tas telp	s att�lojum	. 
2 

 4. Lekcija: Atmosf�risk	s perspekt�vas pielietojums distanc� esošu 
objektu att�lošan	. 

2 

 5. Praktisk	 nodarb�ba: Line	rais z�m�jums un dabiskie att	lumi. 4 
 6. Praktisk	 nodarb�ba: Ton	lais z�m�jums un dabiskie att	lumi. 4 
 7. Praktisk	 nodarb�ba: Ainavu m	ksla ekspresionisma stilistik	. 4 

kop� kontaktstundas: 20
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs z�m�šanas nodarb�bu laik	 ir: 
- Z�m�juma grafisk	s koncepcijas izv�le; 
- Individu	la grafisk	 risin	juma mekl�šana un izstr	de 
- Korekciju ieviešana un att�la att�st�šana p�c konsult	cijas. 

10 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei. 

8 

3. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 2 
kop� patst�v�g� darba stundas: 20
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Yelpas att�lošanas 
galveno veidu un 
konceptu apzin	šan	s. 

Inform�t�ba par telpisko 
par	d�bu att�lošanas 
veidiem. 

Notur�ga telpisko 
par	d�bu att�lošanas 
principu apzin	šan	s. 

Pilnv�rt�ga telpas 
att�lošanas sist�mu 
noz�mes, veidu un 
atš�ir�bu apzin	šan	s. 

2.Izpratne par telpas 
att�lošanas sist�mu 
pielietojumu – sp�jas 
noteikt un skaidrot 
izv�les iemeslus. 
 

Pamatizpratne par 
daž	du telpas 
att�lošanas veidu 
attiec�b	m. 

Notur�gas sp�jas atpaz�t 
un identific�t vizu	lo 
par	d�bu raksturu. 

Past	v�gas sp�jas 
identific�t, noteikt un 
skaidrot vizu	lo par	d�bu 
rakstur�g	s paz�mes. 

3.Paktiskas sp�jas 
izmantot zin	šanas par 
atkl	t	s telpas 
att�lošanas principiem. 

Sp�jas pielietot 
atbilstošus tehniskus 
pa��mienus. 

Sp�jas izv�l�ties un 
pielietot atbilstošas 
telpisk	s att�lošanas 
sist�mas. 

Stabilas sp�jas efekt�vi 
piel	got un pielietot 
daž	das telpisk	s 
att�lošanas sist�mas. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Kursa individu	lo darbu 
starpskate 

        x         x        x   

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Nosl�guma aprezent	cija         x         x        x 
 

Pamatliterat�ra: 
1. Brooks, J. Master Drawings Close-up. The British Museum Press, 2010 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Richardson J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
4. Stanyer, P, Rosenberg, T. A Foundation Course in Drawing. Arcturus Publishing 

Ltd.,2003 
 
Papildliterat�ra:  

1. Šusts, V. Telpas uztvere un kompoz�cija. Zvaigzne ABC 
 
 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  

 
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
  

 
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

TLOT�JM�KSLA III. Z�m�šanas speci	lais kurss I. 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 34 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 46 

�stenošanas valodas:  
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatkompetences vizu	laj	s m	ksl	s. Teor�tiska izpratne par vizu	lo 
objektu visp	r�jo strukt�ru, teor�tiskajiem konceptiem un rietumu 
m	kslas v�sturi. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Att�lošanas sp�ju pielietošana un interpret	cija, izpratne par 
atseviš�u objektu un telpisko instal	ciju vizu	lo anal�zi. 
Sp�jas organiz�t vizu	los att�lus, izmantojot emocion	l	s uztveres 
l�dzek�us – apjoma, tonalit	tes un iluzor	 telpiskuma studijas. 
Z�m�šanas priekšmeta stilistikas studijas – klasisk	s att�lošanas 
sist�mas.  
Izprotamu att�lu izveidei nepieciešam	 teor�tisk	 pamatojuma 
nodrošin	šana. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%, 
akt�va piedal�šan	s studiju proces	 (attieksme, organiz�šana, 
diskusijas): 20%, nosl�guma p	rbaud�jums: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas auditorij�, 
prezent�cijas u.c.): 

Stundu 
skaits 

 1. Praktisk	s nodarb�bas. Ant�k	s m	kslas un klasicisma objektu 
studijas – apjoma, apgaismojuma, simetrijas un proporciju studijas. 

8 

 2. Praktisk	s nodarb�bas. Z�m�šanas form	lo izteiksmes veidu 
studijas. 

8 

 3. Praktisk	s nodarb�bas. Cilv�ka fig�ras stud�šana ar dinamiskas 
att�lošanas l�dzek�iem. 

8 

 4. Lekcijas. Klasicisms un paraugu kult�ra. 4 
 5. Semin	rs. Atskats uz semestra pirm	s puses z�m�jumiem – atkl	ta, 

kritiska diskusija. 
2 

 6. Praktisk	s nodarb�bas. Darbu sagatavošana semestra nosl�guma 
p	rbaud�jumam – z�m�jumu atlase, studiju procesa p	rskats. 

2 

 7. Nosl�guma p	rbaud�jums. Atkl	ta diskusija un v�rt�jums. 2 
kop� kontaktstundas: 34

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs z�m�šanas nodarb�bu laik	 ir: 
- Z�m�juma grafisk	s koncepcijas izv�le; 
- Individu	la grafisko risin	jumu mekl�šana un realiz	cija. 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas un darba turpm	k	 izstr	de. 

18 
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2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 

sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei. 
16 

3. Gatavošan	s semin	ra diskusij	m: ieteikt	s literat�ras apguve. 10 
4. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 2 

kop� patst�v�g� darba stundas: 46
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Sp�jas saprast un 
attiecin	t teor�tiskos 
konceptus kompleksu 
vizu	lo uzdevumu 
risin	šan	. 

Pamatizpratne par 
teor�tisko konceptu 
pielietojumu m	kslas 
praks�. 

Stabila teor�tisko 
konceptu p	rzin	šana un 
izpratne par to praktisko 
izmantošanu. 

Pilnv�rt�gas sp�jas 
apvienot teor�tisko 
konceptu zin	šanas ar 
praktiskiem radošajiem 
risin	jumiem. 

2. Zin	šanas par 
saprotamu att�lu 
veidošanas un 
interpret	cijas 
veidiem. 
 

Sp�j pielietot zin	šanu 
pamatelementus 
vizualiz	cijas proces	. 

Sp�j atbilstoši pielietot 
attiec�gos teor�tiskos 
konceptus un vizu	l	s 
izteiksmes l�dzek�us. 

Radoši izmanto daž	das 
vizu	l	s attieksmes 
formas un interpret	cijas 
veidus. 

3.Sp�jas veidot 
stilistiski vienotas 
vizu	lo att�lu 
strukt�ras  un apspriest 
to kontekstu. 

Sp�j skaidrot stilu 
pamatpaz�mes un veidot 
vienk	ršas stilistisk	s 
strukt�ras. 

Sp�j nodrošin	t 
stilistiski atbilstošus 
vizu	los risin	jumus un 
apspriest to teor�tiskos 
aspektus. 

Piln�b	 orient�jas vizu	lo 
stilu intelektu	lajos 
konceptos, sniedz kritisku 
anal�zi un efekt�vi veido 
att�lu vizu	l	s strukt�ras. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs         x         x    
Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x    

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 

Pamatliterat�ra: 
1. Brooks, J. Master Drawings Close-up. The British Museum Press, 2010 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Richardson, J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
4. Stanyer,P, Rosenberg,T. A Foundation Course in Drawing. Arcturus Publishing Ltd.,2003 
5. Wallschlaeger,C, Busic-Snyder,C. Basic Visual Concepts and Principles. Wm.C.Brown 

Publishers, 1992 
 
Papildliterat�ra:  

1. Elam,K. Geometry of Design. Princeton Architectural Press, 2001 
2. Wolfflin,H. Principles of Art History. Dover Publications, Inc., 1950 
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Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
  

 
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS 
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1 
�

Studiju kursa 
nosaukums: 

TLOT�JM�KSLA IV. Z�m�šanas speci	lais kurss 2. 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 34 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 46 

�stenošanas valodas:  
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatkompetences vizu	laj	s m	ksl	s. Teor�tiska izpratne par vizu	lo 
objektu visp	r�jo strukt�ru, teor�tiskajiem konceptiem un rietumu 
m	kslas v�sturi. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Individu	las ievirzes eksperimenti ar daž	d	m z�m�šanas metod�m 
un stilistiskajiem risin	jumiem – ekspresivit	tes un 
bezpriekšmetisko m	kslas veidu studijas. 
‘Izteiksmes l�dzek�u valodas’ un jauktu tehniku apguve. Vair	ksl	�u 
vizu	lo noz�mju sasniegšana objektu vizu	l	s transform	cijas 
rezult	t	. Inform	cijas nodrošin	šana par modern	s un 
postmodern	s m	kslas galvenajiem konceptiem. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%, 
akt�va piedal�šan	s studiju proces	 (attieksme, organiz�šana, 
diskusijas): 20%, nosl�guma p	rbaud�jums: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas auditorij�, 
prezent�cijas u.c.): 

Stundu 
skaits 

 1. Praktisk	s nodarb�bas. Z�m�šanas  m	kslas form	lo izteiksmes 
veidu studijas. Tradicion	lie un netradicion	lie z�m�šanas materi	li. 

8 

 2. Praktisk	s nodarb�bas. ‘Žesta m	ksla’: ekspresionisma kult�ra. 8 
 3. Praktisk	s nodarb�bas. Cilv�ka fig�ras stud�šana ar dinamiskas 

att�lošanas l�dzek�iem. 
8 

 4. Lekcijas. Modern	s m	kslas vadoš	s tendences un koncepti. 4 
 5. Semin	rs. Atskats uz semestra pirm	s puses z�m�jumiem – atkl	ta, 

kritiska diskusija. 
2 

 6. Praktisk	s nodarb�bas. Darbu sagatavošana semestra nosl�guma 
p	rbaud�jumam – z�m�jumu atlase, studiju procesa p	rskats. 

2 

 7. Nosl�guma p	rbaud�jums. Atkl	ta diskusija un v�rt�jums. 2 
kop� kontaktstundas: 34

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs z�m�šanas nodarb�bu laik	 ir: 
- Z�m�juma grafisk	s koncepcijas izv�le; 
- Individu	la grafisko risin	jumu mekl�šana un realiz	cija. 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas un darba turpm	k	 izstr	de. 

18 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei; darba vides 

16 
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organiz�šana. 
3. Gatavošan	s semin	ra diskusij	m: ieteikt	s literat�ras apguve. 10 
4. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 2 

kop� patst�v�g� darba stundas: 46
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Modern	s m	kslas 
teor�tisko principu 
p	rzin	šana.  

Element	ra inform�t�ba 
par modern	s m	kslas 
un kult�ras tendenc�m. 

Pietiekamas un 
notur�gas,  radošaj	 
dom	šan	 izmantojamas 
zin	šanas . 

Pilnv�rt�ba modern	s 
m	kslas ideju p	rzin	šana 
un atbilstoša rea
�šana uz 
laikmet�g	s kult�ras 
par	d�b	m. 

2. Izpratne par 
teor�tisko ideju 
pielietojumu 
z�m�šanas radošaj	 
proces	  
 

Pamatpriekšstati par 
vizu	l	s m	kslas ideju 
kopumu. 

Notur�ga izpratne par 
vizu	l	s m	kslas ideju 
kopumu kop	 ar sp�j	m 
sniegt artikul�tu 
skaidrojumu. 

Pamat�ga izpratne kop	 ar 
sp�j	m apspriest un 
skaidrot par vizu	l	s 
m	kslas teor�tiskos 
konceptus. 

3.Sp�jas radoši 
interpret�t un 
eksperiment	li 
pielietot z�m�šanas 
l�dzek�us un metodes 

Sp�j veidot tipiskus  
att�lošanas procesa 
vizu	los risin	jumus 

Sniedz eksperiment	li 
atbilstošus un 
konceptu	lus 
risin	jumus vizu	l	s 
att�lošanas proces	. 

Radoši interpret� vizu	l	s 
par	d�bas teor�tisko ideju 
kontekst	, pielietojot 
eksperiment	las 
z�m�šanas l�dzek�us. 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs         x         x    
Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x    

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 

Pamatliterat�ra: 
1. Brooks, J. Master Drawings Close-up. The British Museum Press, 2010 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Richardson, J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
4. Stanyer,P, Rosenberg,T. A Foundation Course in Drawing. Arcturus Publishing Ltd.,2003 
5. Wallschlaeger,C, Busic-Snyder,C. Basic Visual Concepts and Principles. Wm.C.Brown 

Publishers, 1992 
Papildliterat�ra:  

1. Elam,K. Geometry of Design. Princeton Architectural Press, 2001 
2. Wolfflin,H. Principles of Art History. Dover Publications, Inc., 1950 

 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs 
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Studiju kursa 
nosaukums: 

TLOT�JM�KSLA V. T�lniec�ba. 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 32 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 48 

�stenošanas valodas:  
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatkompetences vizu	laj	s m	ksl	s. Pieredze tr�sdimension	lu 
formu veidošan	. Teor�tiskas zin	šanas par vizu	lo strukt�ru 
principiem un m	kslas v�stures konceptiem. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Tr�sdimension	l	s formveides pamatprincipu apguve. Taktilo 
(plastisko) izteiksmes l�dzek�u studijas. 
Sp�jas metodiski veidot regul	ras un neregul	ras formas. Notur�gu 
zin	šanu nostiprin	šana par tr�sdimension	lo m	kslu (galvenok	rt, 
t�lniec�bas) galvenajiem veidiem. 

 Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%, 
akt�va piedal�šan	s studiju proces	 (attieksme, organiz�šana, 
diskusijas): 20%, nosl�guma p	rbaud�jums: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas auditorij�, 
prezent�cijas u.c.): 

Stundu 
skaits 

N.B. Zem�k nor�d�t�s t�mas un metodes skaidro priekšmetu tikai t� visp�r�gaj� l�men�.  
Izsme�oš�ks kursa apraksts saist�s ar  doc�t�ja akad�miskaj�m metod�m. 
 1. Lekcijas. Ievads: kursa konceptu, t�mu un stud�šanas metožu 

skaidrojums. Modern	s un laikmet�g	s t�lniec�bas problem	tika. 
4 

 2. Praktisk	s nodarb�bas. Regul	ru un neregul	ru 3D formu 
model�šana. 

12 

 3. Praktisk	s nodarb�bas. Eksperimenti ar daž	diem model�šanas 
materi	liem arhitekt�ras studiju kontekst	. 

12 

 4. Semin	rs.  2 
 5. Nosl�guma p	rbaud�jums. Atkl	ta diskusija un v�rt�jums. 2 

kop� kontaktstundas: 32
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�g	 darba iedal�jums nodarb�bu laik	 ir: 
- T�lniecisk	s koncepcijas izv�le; 
- Individu	lo risin	jumu mekl�šana un realiz	cija. 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas un darba turpm	k	 izstr	de. 

18 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei; darba vides 
organiz�šana. 

16 

3. Gatavošan	s semin	ra diskusij	m: ieteikt	s literat�ras apguve. 12 
4. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 2 

kop� patst�v�g� darba stundas: 48
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Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

N.B. Zem�k nor�d�tie stud�šanas rezult�ti skaidro priekšmeta v�rt�šanas metodes tikai visp�r�gaj� l�men�. 
Izsme�oš�ks kursa apraksts saist�s ar  doc�t�ja akad�miskaj�m metod�m. 

1.Tr�sdimension	l	s 
formveides 
pamatprincipu 
zin	šana – 
identifik	cija un 
noteikšana. 

   

2. Izpratne par 3D 
m	kslas metožu 
pielietojumu modern	s 
kult�ras kontekst	. 
 

   

3.Sp�jas praktiski 
darboties ar daž	diem 
model�šanas 
materi	liem un 
interpret�t tektonisk	s 
formas. 

   

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs         x         x  
Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 

Pamatliterat�ra: 
1. Bowness, A. Modern European Art. Thames&Hudson, 1972 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Joselit, D. American Art Since 1945. Thames&Hudson, 2003 
4. Richardson, J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 

 
Papildliterat�ra:  

1. Howells, R. Visual Culture. Polity Press, 2003 
2. Wolfflin,H. Principles of Art History. Dover Publications, Inc., 1950 

 
 
Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
  

 
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
  

 
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

TLOT�JM�KSLA VI. Glezniec�ba. 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 34 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 46 

�stenošanas valodas:  
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatkompetences vizu	laj	s m	ksl	s un kr	su teorijas visp	r�jo 
principu zin	šana. Rietumu m	kslas v�stures konceptu zin	šana. 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Kr	su m	kslas pamatprincipu apg�šana. Koloristisk	s un lok	l	s 
glezniec�bas  veidu stud�šana. 
Nodrošin	t sp�jas izv�l�ties atbilstošas gleznošanas metodes. 
Visp	r�ja izpratne par glezniec�bas teor�tiskajiem principiem un to 
praktisko pielietojumu.  
Notur�gu zin	šanu par glezniec�bas v�sturisko un moderno formu 
nodrošin	šana. 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums (ne maz	k par ¾ no pl	not	 laika): 30%, 
akt�va piedal�šan	s studiju proces	 (attieksme, organiz�šana, 
diskusijas): 20%, nosl�guma p	rbaud�jums: 50%. 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas auditorij�, 
prezent�cijas u.c.): 

Stundu 
skaits 

N.B. Zem�k nor�d�t�s t�mas un metodes skaidro priekšmetu tikai t� visp�r�gaj� l�men�.  
Izsme�oš�ks kursa apraksts saist�s ar  doc�t�ja akad�miskaj�m metod�m. 
 1. Lekcija. Ievads: kursa konceptu, t�mu un stud�šanas metožu 

skaidrojums.  
2 

 2. Lekcija. Kr	su teorijas izpausmes gleznošanas proces	. 
Gleznošanas veidi: kr	su dal�jums un kr	su laukumu lok	l	s 
attiec�bas. 

2 

 3. Praktisk	s nodarb�bas. Ievads klasisk	s glezniec�bas principos – 
kr	su uztvere un darb�bu sec�ba. 

8 

 4. Praktisk	s nodarb�bas. Eksperimenti ar daž	diem model�šanas 
materi	liem arhitekt�ras studiju kontekst	. 

8 

 5. Praktisk	s nodarb�bas. Gleznošana k	 form	la kr	su izteiksme. 8 
 6. Semin	rs. Atskats uz semestra pirmaj	 pus� veiktajiem 

gleznojumiem. Kritiska, atkl	ta diskusija. 
2 

 7. Praktisk	s nodarb�ba. Semestra darbu sagatavošana nosl�guma 
p	rbaud�jumam. Gleznojumu atlase, semestra darba p	rskats. 

 

 8. Nosl�guma p	rbaud�jums. Atkl	ta diskusija un v�rt�jums. 2 
kop� kontaktstundas: 34

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�g	 darba iedal�jums nodarb�bu laik	 ir: 
- M	ksliniecisk	s koncepcijas izv�le; 

18 
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- Individu	lo risin	jumu mekl�šana un realiz	cija. 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas un darba turpm	k	 izstr	de. 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei; darba vides 
organiz�šana. 

14 

3. Gatavošan	s semin	ra diskusij	m: ieteikt	s literat�ras apguve. 12 
4. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 2 

kop� patst�v�g� darba stundas: 46
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

N.B. Zem�k nor�d�tie stud�šanas rezult�ti skaidro priekšmeta v�rt�šanas metodes tikai visp�r�gaj� l�men�. 
Izsme�oš�ks kursa apraksts saist�s ar  doc�t�ja akad�miskaj�m metod�m. 

1.Klasisk	s un 
modern	s glezniec�bas 
stilu zin	šana. 

   

2. Izpratne par kr	su 
teorijas praktisko 
pielietojumu 
gleznošan	. 
 

   

3.Elast�gas sp�jas 
pielietot daž	dus 
gleznošanas veidus 
arhitekt�ras studiju 
kontekst	. 

   

 
Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Semin	rs         x         x  
Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 

Pamatliterat�ra: 
1. Bowness, A. Modern European Art. Thames&Hudson, 1972 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Joselit, D. American Art Since 1945. Thames&Hudson, 2003 
4. Richardson, J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 

Papildliterat�ra:  
1. Howells, R. Visual Culture. Polity Press, 2003 
2. Wolfflin,H. Principles of Art History. Dover Publications, Inc., 1950 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2012. 
 

Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
  

 
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 
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 STUDIJU KURSA APRAKSTS 
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Studiju kursa 
nosaukums: 

VIZU�LO STRUKT�RU TEORIJAS PAMATI UN KOMPOZ�CIJA 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontakstundas 30 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 50 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorands  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�jas zin	šanas par Rietumu m	kslas v�stures un kult�ras 
procesiem un faktiem. Pamatprasmes un pieredze telpas un objektu 
att�lošan	.  
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Teor�tiski atbalst�t un sekm�t specialit	tes (arhitekt�ras) studiju 
apguvi, nodrošinot stabilu un univers	lu izpratni par vizu	l	s 
m	kslas darbu uzb�ves principiem. 
Veidot priekšnoteikumus sp�j	m kvalitat�vi diskut�t un komunic�t 
radošo darbu ieceres. 
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Lekciju un nodarb�bu apmekl�jums vismaz 75% apm�r	, akt�va 
l�dzdal�ba pl	notajos semin	ros. Patst	v�g	 darba – refer	ta izstr	de un 
prezent�šana kursa nosl�guma p	rbaud�jum	. 

Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

08.09.11. 1.  Ievadlekcija: kursa t�mas skaidrojums un satura visp	r�js 
izkl	sts.  
P	rskats par vizu	l	s kompoz�cijas struktur	lajiem principiem. 

4 

15.09.11. 2.  P	rskats par vizu	l	s m	kslas stiliem laika posm	 no Renesanses 
l�dz 20.gs. otrajai pusei. 

2 

29.09.11. 3.  Grafisko izteiksmes l�dzek�u tipolo
ija.  
Perspekt�vas ka plaknes un telpas organiz	cijas principu 
skaidrojums un probl�mu anal�ze. 

4 

13.10.11. 4.  Vizu	l	s kompoz�cijas struktur	lie veidi un tos veidojošie 
elementi.  

4 

27.10.11. 5.  Vizu	lo sist�mu uztveres principi. Fokus�juma problem	tika. 4 
10.11.11. 6.  Semin	rs: vizu	l	s nov�rt�šanas principu attiecin	šana telpisko 

objektu anal�zes proces	. 
4 

24.11.11. 7.  Kr	su teorijas pamatprincipi un v�sture laika posm	 no Ant�k	s 
kult�ras perioda l�dz 20.gadsimtam. 

4 

22.12.11. 8. Gaismu un apgaismojuma problem	tika. Terminu un 
apgaismojuma un pielietošanas principu izkl	sts.  
 

4 

 kop� kontaktstundas: 30
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Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1.  Kursa nosl�guma darbs ir patst	v�gi veikts p�t�jums – teor�tiski-praktisks 
refer	ts, kuru paredz�ts demonstr�t prezent	cijas form	 kursa nosl�guma 
p	rbaud�juma laik	. 
Refer	ta orient�jošais apjoms ir 3-5 lapaspuses anal�tiskas ievirzes teksta. 
Refer	ta t�mu, atbilstoši sav	m interes�m, izv�las stud�jošais, tom�r 
refer	ta t�mu saturam kopum	 j	atbilst lekcij	 izkl	st�taj	m t�m	m. 
P�t�juma objekts var b�t jebkurš divdimension	ls vai tr�sdimension	ls 
m	kslas darbs (vai darbi), kurš tiek analiz�ts ar vizu	l	s nov�rt�šanas 
metod�m. 

 

2. Refer	ta t�mas defin�šana 10 
3. Refer	ta materi	la izstr	de, t	 sagataves un anal�tisko metožu apspriešana, 

satura iesp�jam	 korekcija. 
20 

4. Gatavošan	s p	rbaud�jumam un prezent�šanas process. 20 
kop� patst�v�g� darba stundas: 50

 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j: 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1. Izpratne par m	kslas 
stiliem b�tiskaj	m 
form	laj	m sast	vda�	m 

Izprot m	kslas 
objektu form	l	s 
strukt�ras 
pamatprincipus 

Izprot m	kslas objektu 
uzb�ves form	los 
principus un atš�ir 
m	kslas strukt�ru 
veidus. 

P	rzina m	kslas stiliem 
rakstur�g	s paz�mes un 
orient�jas m	kslas form	lo 
strukt�ru veidos un to 
mijiedarb�b	s principos. 

2. Sp�jas anal�tiski apl�kot 
un defin�t m	ksl	s darba 
strukt�ras veidu. 

Sp�j izmantot 
m	kslas un 
kult�ras v�stures 
pamatzin	šanas, 
lai orient�tos un 
atpaz�tu vizu	l	s 
m	kslas strukt�ru 
veidus. 

Sp�j pielietot izpratni 
par m	kslas 
form	lajiem 
elementiem, lai 
atpaz�tu un defin�tu 
vizu	lo darbu 
strukt�ru. 

Piln�b	 sp�j anal�tiski 
pielietot zin	šanas par 
m	kslas form	laj	m 
strukt�r	m, lai atpaz�tu, 
izprastu un defin�tu vizu	lo 
objektu strukt�ru. 

3. . Prasmes interpret�t 
vizu	l	s izteiksmes 
l�dzek�us, tos radoši 
attiecinot daž	d	s vizu	lo 
strukt�ru veidošanas 
form	s. 

Sp�j atbilstoši 
izv�l�ties un  
pielietot vizu	l	s 
izteiksmes 
l�dzek�us. 

Sp�j demonstr�t 
radošu attieksmi, 
pielietojot vizu	l	s 
izteiksmes l�dzek�us 
m	kslas form	lo 
strukt�ru veidošan	. 

Sp�j radoši un br�vi pielietot 
vizu	los izteiksmes l�dzek�us, 
interpret�jot vizu	l	s m	kslas 
darba form	lo strukt�ru un 
stilistisko ievirzi. 

4. Apg�ti vizu	l	s 
dom	šanas principi. Sp�jas 
kritiski un racion	li 
apspriest vizu	lo objektu 
form	l	s �paš�bas, 
izmantojot vizu	lajai 
m	kslai specifisko 
argument	ciju. 

Sp�j apspriest 
vizu	l	s objektu 
form	l	s paz�mes 
un formul�t 
viedokli. 

 

Vizu	l	s dom	šanas 
prasmes �auj izmantot 
specifisko m	kslas 
terminolo
iju kritiskas 
argument	cijas 
izveidei. 

Vizu	l	s dom	šanas prasmes 
�auj racion	li un kritiski 
argument�t savu viedokli, 
elast�gi pielietojot un 
attiecinot vizu	l	s m	kslas 
terminolo
iju. 
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Ne vair�k k� 5-6 studiju rezult�ti, kuri izriet no m�r�a un ir saska�� ar programmas rezult�tiem 
 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3. 4.

Semin	rs 1         x x          x 
Patst	v�g	 darba 
prezent	cija 

        x x x x  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x         x         x 
 

Pamatliterat�ra: 
1. Arnheim, R. The Power of the Center. University of California Press, Ltd., 1988 
2. Egl�tis, V. ...gribu uz�emt filmu! Jumava, 2003 
3. Gage, J. Colour and Culture. Thames and Hudson, 1993 
4. Kemp,M. The Science of Art. Yale University Press,1990 
5. Richardson J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
6. Šusts, V. Telpas uztvere un kompoz�cija. Zvaigzne ABC 

 
Papildliterat�ra:  

1. Arnheim, R. Art and Visual Perception. University of California Press, Ltd., 1974 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002 
3. Gombrich, E.H. M�kslas v�sture. Zvaigzne ABC, 1997 

 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2011.  
  
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs 
  
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 

�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

Z�MŠANAS PAMATI I 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 40 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 40 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�ja izpratne par telpas un objektu att�lošanas principiem un 
z�m�šanas pamatiema�as RISEBA iest	jp	rbaud�jumu l�men�. 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Grafisk	s izteiksmes veidu praktiska apguve. Sp�jas att�lot 

eometriskus objektus plaknes perspekt�v	. Stabilu un pielietojamu 
teor�tisku zin	šanu nodrošin	šana par vizu	l	s m	kslas form	m. 
Elast�gu prasmju apg�šana ar m�r�i sekm�t arhitekt�ras studij	m 
nepieciešam	s vizualiz	cijas sp�ju att�st�bu.  
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Sekm�ga nov�rt�juma ieg�šanai nepieciešama praktisko nodarb�bu 
apmekl�jums vismaz 75% apm�r	, akt�va un radoša l�dzdal�ba studiju 
proces	 un studiju darbu sekm�ga prezent	cija kursa nosl�guma 
p	rbaud�jum	. 
 

Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

06.09.11. 1.  Ievadnodarb�ba 1.grupai. Kursa t�mu un metožu skaidrojums. 
Klasisko z�m�jumu un studiju z�m�jumu paraugu prezent	cija.  

4 

07.09.11. 2.  Ievadnodarb�ba 2.grupai. Kursa t�mu un metožu skaidrojums. 
Klasisko z�m�jumu un studiju z�m�jumu paraugu prezent	cija. 

4 

21.09.11. 3.  Z�m�juma pamatstrukt�ras veidošanas metodes. �eometrisku 
priekšmetu novietojums uz plaknes un telp	.  

4+4 (8) 

28.09.11. 4.  Regul	ru formu att�lošanas metodes. �eometrisku formu 
uzb�ves principu p�t�šana.  

4+4 (8) 

12.10.11. 5.  Regul	ru formu att�lošanas metodes. �eometrisku formu 
uzb�ves principu p�t�šana. 

4+4 (8) 

19.10.11. 6.  Regul	ru un neregul	ru formu att�lošanas metodes. Lode un 
drap�rija: apjomu un apgaismojuma studijas. 

4+4 (8) 

26.10.11. 7.  Telpas un perspekt�vas studijas. �eometrisku formu 
novietojums uz plaknes plaš	 interjer	: perspekt�vas un distances 
studijas. 

4+4 (8) 

02.11.11. 8.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 
konstru�šana perspekt�v	. 

4+4 (8) 

16.11.11. 9.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 
konstru�šana perspekt�v	. 
 

4+4 (8) 

23.11.11. 10.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 

4+4 (8) 
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konstru�šana perspekt�v	. 
30.11.11. 11.  Kursa t�mu p	rskats un darbu ekspon�šana. 4+4 (8) 
07.12.11. Kursa nosl�guma p	rbaud�jums – z�m�jumu prezent�šana un 

diskusija. 
4+4 (8) 

kop� kontaktstundas: 40
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs z�m�šanas nodarb�bu laik	 ir: 
- Z�m�juma grafisk	s koncepcijas izv�le; 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas. 
- Individu	la grafisko risin	jumu mekl�šana un izstr	de. 

31 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei. 

5 

3. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 4 
kop� patst�v�g� darba stundas: 40

 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Inform�t�ba par 
objektu un telpas 
vizu	l	s 
organiz�šanas 
principiem. 

Orient�jas galvenaj	s 
objektu strukt�ras un 
telpas attiec�bas.  
 
 

P	rzina objektu 
uzb�ves principus un 
telpas organiz	cijas 
veidus.  

Piln�b	 p	rzina k	 
regul	ru, t	 ar� 
neregul	ru formu 
uzb�ves principus un 
izprot telpas un objektu 
kopsakar�bas. 

2. Izpratne par 
tr�sdimension	lu 
formu un telpisku 
risin	jumu 
vizualiz	cijas 
veidiem. 

Sp�j adekv	ti izprast 
inform	ciju par 
objektu un telpas 
organiz	cijas veidiem. 

Izprot objektu un 
telpas att�lošanas 
svar�g	kos principus 
un to pielietošanas 
veidus.   

Izprot daž	dus 
att�lošanas veidu 
noz�mi un sp�j racion	li 
izv�l�ties uzdevumam 
atbilstošu risin	jumu.  

3. Prasmes pielietot 
zin	šanas un izpratni 
objektu un telpas 
struktur	lo �paš�bu  
vizualiz	cij	. 

Prot izmantot 
galvenos att�lošanas 
veidus un z�m�šanas 
pamattehnikas. 

Prot izmantot 
atbilstošus att�lošanas 
veidus un tehniskos 
risin	jumus daž	da 
tipa uzdevumiem.  

Br�vi izmanto daž	dus 
att�lošanas veidus un 
tehnikas un demonstr� 
sp�jas radoši interpret�t 
uzdevumus. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 
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Pamatliterat�ra: 
1. Brooks, J. Master Drawings Close-up. The British Museum Press, 2010 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002. 
3. �#, H. Oc	o
� y�e	o a�a�e���ec�o�o p�cy	�a. !KCMO, 2010 
4. Richardson J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
5. Stanyer, P, Rosenberg, T. A Foundation Course in Drawing. Arcturus Publishing 

Ltd.,2003 
 
 
Papildliterat�ra:  

1. �ahova, A. Perspekt�vas konstru�šanas teorija. Daugavpils Universit	tes izdevniec�ba 
„Saule”, 2005 

2. Šusts, V. Telpas uztvere un kompoz�cija. Zvaigzne ABC 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2011. 
 
 

 

Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
 
 

 

Programmas direktors:  Oskars Redbergs 
�
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Studiju kursa 
nosaukums: 

Z�MŠANAS PAMATI II 

Studiju programma: Arhitekt�ras bakalaurs 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3 ECTS)            

kontakstundas 40 Akad�misko stundu 
skaits: 

80 
patst�v�g� darba stundas 40 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: Atis Kampars, m	kslinieka gr	ds, doktorants  

 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Visp	r�ja izpratne par telpas un objektu att�lošanas principiem un 
z�m�šanas pamatiema�as RISEBA iest	jp	rbaud�jumu l�men�. 
 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Grafisk	s izteiksmes veidu praktiska apguve. Sp�jas att�lot 

eometriskus objektus plaknes perspekt�v	. Stabilu un pielietojamu 
teor�tisku zin	šanu nodrošin	šana par vizu	l	s m	kslas form	m. 
Elast�gu prasmju apg�šana ar m�r�i sekm�t arhitekt�ras studij	m 
nepieciešam	s vizualiz	cijas sp�ju att�st�bu.  
 

Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Sekm�ga nov�rt�juma ieg�šanai nepieciešama praktisko nodarb�bu 
apmekl�jums vismaz 75% apm�r	, akt�va un radoša l�dzdal�ba studiju 
proces	 un studiju darbu sekm�ga prezent	cija kursa nosl�guma 
p	rbaud�jum	. 

Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

06.09.11. 1.  Ievadnodarb�ba 1.grupai. Kursa t�mu un metožu skaidrojums. 
Klasisko z�m�jumu un studiju z�m�jumu paraugu prezent	cija.  

4 

07.09.11. 2.  Ievadnodarb�ba 2.grupai. Kursa t�mu un metožu skaidrojums. 
Klasisko z�m�jumu un studiju z�m�jumu paraugu prezent	cija. 

4 

21.09.11. 3.  Z�m�juma pamatstrukt�ras veidošanas metodes. �eometrisku 
priekšmetu novietojums uz plaknes un telp	.  

4+4 (8) 

28.09.11. 4.  Regul	ru formu att�lošanas metodes. �eometrisku formu 
uzb�ves principu p�t�šana.  

4+4 (8) 

12.10.11. 5.  Regul	ru formu att�lošanas metodes. �eometrisku formu 
uzb�ves principu p�t�šana. 

4+4 (8) 

19.10.11. 6.  Regul	ru un neregul	ru formu att�lošanas metodes. Lode un 
drap�rija: apjomu un apgaismojuma studijas. 

4+4 (8) 

26.10.11. 7.  Telpas un perspekt�vas studijas. �eometrisku formu 
novietojums uz plaknes plaš	 interjer	: perspekt�vas un distances 
studijas. 

4+4 (8) 

02.11.11. 8.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 
konstru�šana perspekt�v	. 

4+4 (8) 

16.11.11. 9.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 
konstru�šana perspekt�v	. 
 

4+4 (8) 

23.11.11. 10.  Paral�lu plak�u vizu	l	 organiz�šana. Komplic�tas 
daudzfig�ru instal	cijas att�lošana: paral�lskald�u un elipšu 

4+4 (8) 
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konstru�šana perspekt�v	. 
30.11.11. 11.  Kursa t�mu p	rskats un darbu ekspon�šana. 4+4 (8) 
07.12.11. Kursa nosl�guma p	rbaud�jums – z�m�jumu prezent�šana un 

diskusija. 
4+4 (8) 

kop� kontaktstundas: 40
 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. Patst	v�gais darbs z�m�šanas nodarb�bu laik	 ir: 
- Z�m�juma grafisk	s koncepcijas izv�le; 
- Korekciju ieviešana p�c konsult	cijas. 
- Individu	la grafisko risin	jumu mekl�šana un izstr	de. 

31 

2. Procesam nepieciešamo materi	lu un instrumentu sag	de un 
sagatavošana, atbilstoši uzdevuma grafiskajai ievirzei. 

5 

3. Darbu sagatavošana ekspoz�cijai. 4 
kop� patst�v�g� darba stundas: 40

 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 

1.Inform�t�ba par 
objektu un telpas 
vizu	l	s 
organiz�šanas 
principiem. 

Orient�jas galvenaj	s 
objektu strukt�ras un 
telpas attiec�bas.  
 
 

P	rzina objektu 
uzb�ves principus un 
telpas organiz	cijas 
veidus.  

Piln�b	 p	rzina k	 
regul	ru, t	 ar� 
neregul	ru formu 
uzb�ves principus un 
izprot telpas un objektu 
kopsakar�bas. 

2. Izpratne par 
tr�sdimension	lu 
formu un telpisku 
risin	jumu 
vizualiz	cijas 
veidiem. 

Sp�j adekv	ti izprast 
inform	ciju par 
objektu un telpas 
organiz	cijas veidiem. 

Izprot objektu un 
telpas att�lošanas 
svar�g	kos principus 
un to pielietošanas 
veidus.   

Izprot daž	dus 
att�lošanas veidu 
noz�mi un sp�j racion	li 
izv�l�ties uzdevumam 
atbilstošu risin	jumu.  

3. Prasmes pielietot 
zin	šanas un izpratni 
objektu un telpas 
struktur	lo �paš�bu  
vizualiz	cij	. 
 

Prot izmantot 
galvenos att�lošanas 
veidus un z�m�šanas 
pamattehnikas. 

Prot izmantot 
atbilstošus att�lošanas 
veidus un tehniskos 
risin	jumus daž	da 
tipa uzdevumiem.  

Br�vi izmanto daž	dus 
att�lošanas veidus un 
tehnikas un demonstr� 
sp�jas radoši interpret�t 
uzdevumus. 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Ekspoz�cijas sagatavošana         x         x  

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens         x         x        x 
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Pamatliterat�ra: 
1. Brooks, J. Master Drawings Close-up. The British Museum Press, 2010 
2. Gombrich, E.H. Art&Illusion. Phaidon Press Ltd, 2002. 
3. �#, H. Oc	o
� y�e	o a�a�e���ec�o�o p�cy	�a. !KCMO, 2010 
4. Richardson J.A. Art: the way it is. Prentice-Hall, Inc., Abrams, Inc., 1973 
5. Stanyer, P, Rosenberg, T. A Foundation Course in Drawing. Arcturus Publishing 

Ltd.,2003 
 
 
Papildliterat�ra:  

1. Š�ahova, A. Perspekt�vas konstru�šanas teorija. Daugavpils Universit	tes izdevniec�ba 
„Saule”, 2005 

2. Šusts, V. Telpas uztvere un kompoz�cija. Zvaigzne ABC 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 23.03.2011. 
  

 
Katedras vad�t	js: Oskars Redbergs  
  

 
Programmas direktors:  Oskars Redbergs 

�



 STUDIJU KURSA APRAKSTS 
 

�

1 
�

Studiju kursa 
nosaukums:� 

TIES�BU PAMATI 

Studiju programma: Arhitekt�ra 
Apjoms kred�tpunktos: 2 kred�tpunkti (3  ECTS)            

kontaktstundas 35 Akad�misko stundu 
skaits: 80 patst�v�g� darba stunda 

 
45 

�stenošanas valodas: Ang�u 
M�c�bsp�ks: G. Burakovs, Dr.ing., Profesors 
Nepieciešam�s 
priekšzin�šanas: 

Pamatzin	šanas par uz��m�jdarb�bu 

Studiju kursa m�r�is: 
 

Sniegt studentiem nepieciešam	s pamatzin	šanas un prasmes ties�bu 
normu piem�rošan	. 

 
Pras�bas kred�tpunktu 
ieg�šanai (kursa 
nov�rt�juma 
strukt�ra):

Nodarb�bu apmekl�jums, Patst	v�gie darbi 35%, prezent	cija 15%, 
Eks	mens 50% 

 
Datums, 
laiks 

Kursa saturs (t.sk. t�mas, semin�ri, praktisk�s nodarb�bas 
auditorij�, prezent�cijas u.c.): 

Stundu skaits

 1. Ties�bu j�dziens un t	 daudzpus�ba. Ties�bas m�su ikdien	. 
Ties�bas k	 soci	lo konfliktu izš�iršanas sist�ma. Ties�bu 
sabiedrisk	s funkcijas. Ties�bu “j	” b�t�ba. Ties�bu teksts un 
iztulkošana. 

4 

 2. Juridisk	s profesijas – tiesnesis, prokurors, advok	ts, not	rs, 
jurists. Ties�bas sniegt juridisku pal�dz�bu. 

4 

 3. Ties�bu normas – j�dziens, veidi, hierarhija. Nacion	l	s valsts 
ties�bu normas. Starptautisk	s ties�bu normas. Paražu ties�bas. 
Ofici	li neatz�t	s ties�bas (angl. – “soft law”). Ties�bu normu 
sistematiz	cija: m�r�is un robežas. 

2 

 4. Ties�bu avoti. 4 
 5. Ties�bu jaunrade Latvij	, Eiropas Savien�b	. Starptautisko 

ties�bu jaunrade. 
4 

 6. Ties�bu sist�ma. Svar�g	ko ties�bu nozaru p	rskats. Ties�bu 
dal�jums publiskaj	s un priv	taj	s ties�b	s. Objekt�v	s ties�bas un 
subjekt�v	s ties�bas. Materi	l	s un procesu	l	s ties�bas. Prim	r	s 
un sekund	r	s ties�bas.  
 

4 

 7. Cilv�ka ties�bas: m�r�is, funkcijas, pamata br�v�bas un 
principi.  
 

4 

 8. Konstitucion	l	s ties�bas. Konstitucion	lie valsts varas org	ni: 
Valsts prezidents, Saeima, Ministru kabinets, Valsts kontrole. 
Demokr	tiska republika. Valsts varas dal�šanas princips. 
 

2 
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9. Administrat�v	s ties�bas: valsts p	rvaldes darb�bas formas, 
administrat�vais akts.  
10. Krimin	lties�bas: krimin	latbild�bas subjekts, noziedz�gs 
nodar�jums, galvenie nodar�jumu veidi, krimin	lsods. 
11. �imenes ties�bas: b�rns, vec	ku vara, laul�ba, laul	to manta. 

12. Mantojuma ties�bas: mantojums, mantinieki, testaments. 
13. Lietu ties�bas: lietu veidi, �pašums, �pašnieka pien	kumi. 
 
14. Saist�bu ties�bas: dar�jums, dar�juma dal�bnieki, pirkums, 
d	vin	jums, aizdevums. 
 
15. Darba ties�bas: darbinieks un darba dev�js, darba l�gums, 
darba l�guma izbeigšana. 
 
16. Komercties�bas: komercdarb�ba, komersants, SIA, A/S. 
 
17. Tiesu sist�ma. Tiesu varas neatkar�bas princips. Tiesu veidi 
un instances. Tiesved�ba civilliet	s. Tiesved�ba krimin	lliet	s. 
Tiesved�ba darba str�dos. Tiesved�ba administrat�v	s liet	s.  

18. Konstitucion	l	 tiesved�ba. Starptautisk	 tiesved�ba: Eiropas 
Kopienu tiesa, Eiropas Cilv�kties�bu tiesa un citas starptautisk	s 
tiesas. 

 

19. Ties�bu teorija un juridisko metožu m	c�ba: juridisku 
situ	ciju risin	šanas tehnika, faktiskais sast	vs un tiesisk	s sekas, 
ties�bu normas iztulkošana, ties�bu normas piem�rošana un so�i. 

4 

 Eks	mens 3 
kop� kontaktstundas: 35

 
Patst�v�g� darba organiz�cija un uzdevumi (apraksts, t�mas, pras�bas, form�ts 
utt.): 

Stundu skaits 
izpildei 

1. M	c�bu literat�ras stud�šana  20 

2. M	jas uzdevumu izpild�šana 10 

3. Sagatavošan	s kontroldarbam 5 

4. Sagatavošan	s eks	menam 10 

kop� patst�v�g� darba stundas: 45
 
 
Apg�stot studiju kursu un sekm�gi nok�rtojot p�rbaud�jumus, stud�jošais sp�j (zin�šanas, 
prasmes un kompetences): 

Nov�rt�šanas krit�riji Studiju rezult�ti: 
 (40-69%)  (70-89%)  (90-100%) 
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1. Veidot izpratni par 
Latvijas ties�bu sist�mu 
un k	 t	 mijiedarbojas 
ar Eiropas Savien�bas 
ties�b	m, k	 ar� 
starptautiskaj	m 
ties�b	m. 
 
 
 

Pamat l�men� p	rzina  
Latvijas ties�bu 
sist�mu un k	 t	 
mijiedarbojas ar 
Eiropas Savien�bas 
ties�b	m, k	 ar� 
starptautiskaj	m 
ties�b	m. 
 

Sp�j izskaidrot un 
aprakst�t Latvijas 
ties�bu sist�mu un k	 
t	 mijiedarbojas ar 
Eiropas Savien�bas 
ties�b	m, k	 ar� 
starptautiskaj	m 
ties�b	m. Zina 
terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 
 

Sp�j saskat�t 
likumsakar�bas , 
c�lo�sakar�bas 
Latvijas ties�bu 
sist�m	, t	s 
mijiedarb�b	 ar  
Eiropas Savien�bas 
ties�b	m, k	 ar� 
starptautiskaj	m 
ties�b	m. Sp�j diskut�t 
par t	m. P	rzina 
zin	tnisko 
terminolo
iju. 

2. Veidot izpratni par 
galvenaj	m ties�bu 
nozar�m un to 
pamatprincipiem.  
 

Sp�j analiz�t 
atseviš�as ties�bu 
nozares un 
pamatprincipus. 
 

Sp�j analiz�t galven	s 
ties�bu nozares un to 
pamatprincipus. Zina 
terminus, sp�j tos 
paskaidrot. 
 

P	rzina un sp�j 
analiz�t  galven	s 
ties�bu nozares un to 
pamatprincipus. Sp�j 
diskut�t par t	m. 
P	rzina zin	tnisko 
terminolo
iju. 

3. Vaidot prasmi atrast 
un piem�rot  
attiec�gajam gad�jumam 
piem�rotas ties�bu 
normas.  

Sp�j atrast 
attiec�gajam 
gad�jumam 
piem�rotas ties�bu 
normas. 
 

Sp�j piem�rot  
attiec�gajam 
gad�jumam piem�rotas 
ties�bu normas.  

P	rzina ties�bu normas 
un Sp�j piem�rot  
attiec�gajam 
gad�jumam. 
 

 

 
 

Studiju rezult�ti 

 
 
Nov�rt�šanas metodes 

1. 2. 3.

Patst	v�gie darbi 2 + + + 
Semin	ri  2 + +  
Testi 2 + + + 

Ieg�to studiju 
rezult�tu 
apliecin�jums: 

Eks	mens + + + 
 

Ieteicam� literat�ra: 

Latvijas Republikas Satversme: LR likums// LR Saeimas un Ministru Kabineta Zi�ot	js, 1994, nr.6, 551. - 
558. lpp.  
Cipeliuss R. Ties�bu b�t�ba. R�ga: Latvijas Universit	te, 2001. 
Horns N. Ievads ties�bu zin	tn� un ties�bu filosofij	  // Likums un Ties�bas. – 1999. – nr.1., nr.2, nr.3, nr.4. 
nr.5, nr.6 
Neimanis J. Ievads ties�b	s. R�ga: 2004 
Šajo A. Ties�bas postkomunisma period	 // Likums un Ties�bas. – 1999. – nr.2 – 37. – 44.lpp. 
Me��isis E. Juridisko j�dzienu un normu abstraktums k	 ties�bu sist�mu vienojošs elements // M�sdienu 
ties�bu teorijas atzi�as. - R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 1999. - 14. – 40.lpp. 
Jel	gins J. Ties�bu pamatavoti // M�sdienu ties�bu teorijas atzi�as. - R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 1999. - 
59. – 86.lpp. 
I�janova D. Visp	r�gie ties�bu principi un to funkcion	l	 noz�me // M�sdienu ties�bu teorijas atzi�as. - 
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R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 1999. - 87. – 107.lpp. 
Tiesu prakses veidošana: LU zin	tniskie raksti. Dr.habil.iur.prof. E.Me��iša redakcij	. – R�ga: Latvijas 
Universit	te, 2001, 7. – 17.lpp. 
Kusi�š G. Normat�vo aktu jaunrade // M�sdienu ties�bu teorijas atzi�as. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 
1999. – 116.- 131.lpp. 
 

Papildliterat�ra:  

Briede J. Publisk	s un priv	t	s ties�bas // M�sdienu ties�bu teorijas atzi�as. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 
1999. – 41.- 58.lpp.  
Cilv�kties�bas pasaul� un Latvij	. I.Ziemeles redakcij	. – R�ga: Izgl�t�bas so�i, 2000. 
Muci�š L. Publisko iest	žu klasifik	cijas modelis // Likums un Ties�bas. – 2000. – nr.4 - 98.- 102.lpp.  
Dišlers K. Ievads administrat�vo ties�bu zin	tn�. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 2002. 
Vildbergs H.J., Krasts V. Sal�dzinoš	s administrat�v	s ties�bas: lietas un risin	jumi. – R�ga: Latvijas 
Universit	te, 2001 
Paine F.J. V	cijas visp	r�g	s administrat�v	s ties�bas. 4.p	rstr.izd. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 2002. 
Krasti�š U., Liholaja V., Niedre A. Krimin	lties�bas. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 2008. temats. 
V�bers J. Latvijas Republikas Civillikuma koment	ri: �imenes ties�bas. – R�ga: Mans �pašums, 2000. 
Viš�akova G., Balodis K. Latvijas Republikas Civillikuma koment	ri: Lietas; Vald�jums; Ties�bas uz 
svešu lietu. – R�ga: Mans �pašums, 1998. 
Gr�tups A., Kalni�š E. Civillikuma koment	ri. Treš	 da�a. Lietu ties�bas. �pašums. Otrais papildin	tais 
izdevums. – R�ga: Tiesu namu a
ent�ra, 2002. 
Rozenfelds J. Lietu ties�bas. R�ga, 2000. 
Latvijas Republikas Civillikuma koment	ri: Ceturt	 da�a. Saist�bu ties�bas. Autoru kolekt�vs prof. 
K.Torg	na visp.zin.redakc. – R�ga: Mans �pašums, 2000. 
Sinaiskis V. Latvijas civilties�bu apskats. Lietu ties�bas. Saist�bu ties�bas. R�ga, 1995. 
Tiesu prakses veidošana: LU zin	tniskie raksti. Dr.habil.iur.prof. E.Me��iša redakcij	. – R�ga: Latvijas 
Universit	te, 2001, 160. – 185.lpp. 
Me��isis E. Ties�bu normu iztulkošana. 2.p	rstr.izd. R�ga: Latvijas Universit	te, 2000. 
Juridisk	 metode un metodolo
ija: rakstu cikls // Likums un Ties�bas. – 2000., nr.4 - 117. – 122.lpp., nr.5 - 
148. – 152.lpp., nr.6 – 180. – 185.lpp. 
Plotnieks A. Ties�bu teorija & Juridisk	 metode. R�ga: 2009, lpp. 312 
Na�is�ionis J. Administrat�v	s ties�bas. R�ga: 2009, lpp. 470 
 

 
 

Apstiprin	ts/ aktualiz�ts: 03.03.2012. 
  
Katedras vad�t	js: O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds) 
  
Programmas direktors:  O. Redbergs______________ (V.Uzv�rds)  

�



 COURSE/ MODULE SPECIFICATION

�

1 
�

Course/ module title: VIDES PSIHOLO�IJA                                                                        
How man functions in his built environment

Programmes in which 
to be offered

Architecture 

Credit value:   …2  (3…  ECTS)                 ECTS=credits x 1.5 
Contact hour 32 Academic hours: 

80 
Independent studies 48 

Language: English 
Faculty member: Greg MacDonald PhD    Professor 
Pre-requisites: None 
Aim of the 
course/module: 

To give an overview of basic areas and principles of psychology         
visual perception, cognition, communications, social, cross-cultural etc 

To transfer practical skills and tools relevant to design, architecture  
and urban planning , and to provide experience doing team research,  
 
To acquaint students with basic issues and processes involved in  
innovation, entrepreneurship and some project management issues.   

Requirements for 
obtaining credits 
(assessment structure):

Full attendance, participation in ten in-class exercises, (20%)           
group project and presentation, (30%) final exam (50%) 

Assessment:

Type of Assessment Number Weighting

Team Project  30%      Presentation  1 15% 

                               Written Report 1 15% 

In-Class work 20% -   Exercises and     .      
.                                    Stud Pres. Assess 

     10     
.      5 

           10%              
.          10% 

Final Exam  50%       Q from Lectures         
.                                   Q from Readings 

 25      
10 

25%               
25% 

Attendance:  If you attend 12,13 or 14 
  

  full marks 

          If you attend only 10 or 11 lectures      -10% on final 

          If you attend  only  8 or   9  lectures       -20% 

          If you attend  only  7 of the 14         -30% 

          If you attend 6 or fewer      Non Completion  

Final Exam:  50% of final course grade, 4 academic hours (135 minutes)       .  
25 short answer questions from the 14 lectures (50 pts)                    .  
10  short paragraph questions from the readings (50 pts)  
�
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Syllabus:    Lectures, Class Exercises, Readings, Student Presentations 

Lect.
Date

Lecture Topic Hours Exercises Reading Stud.
Pres.

L1        
6/9 

Introduction                   
Course Overview 

2 Greek Golden Prop Hall Ch 1   

L2 
13/9 

Visual 
Communication        
Symbols, Logos,            
Visual System , 
Illusions 

2 Jamaica   VALS 
Airbrush, Sem Diff

Gregory  Ch 
9,10         Hall 
Ch 6,7 

 

L3       
20/9 

Perception  of         
Space, Form  

2 Geo puzzle Gregory  Ch 1, 
6  Hall CH 4,5 

 

L4 
27/9 

 Perception, Cognition   
Color, Light 

2 Optical Illusions Gregory Ch 
2,5,7  

 

L5 
4/10 

Social Psychology, 
Small Group Behavior  

2 Group Creativity Adair 
Teamwork 

 

L6 
11/10 

Personal Space               
Communication,  

2 Psychological  
Distance  

 Hall   Ch10  
Sommer / Caris  

P1 

L7 
18/10 

Non Verbal 
Communication             
Seating Patterns 

2 Cut  Costs / 
Market 

Claris& 
Voncken  
Proshansky 

P2 

L8 
25/10 

Human Attraction,  
Harmony  Conflict,  
Learning 
Organisations 

2   Vavoom  Baron Ch 7  P3  

 L9 
1/11 

Freud  Developmental 
Psych. Logic & 
Emotion, 
Sociobiology 

2 Color Pref . Gardner 
Proshansky 

P4   

 L10 
8/11 

Creativity,  
Innovation,         
Entrepreneurship 

2 Bureaucrats and 
Entrepreneurs 

Proshansky 
Innov China ch 
3 

P5    

L11 
15/11 

Cross Cultural Psych 
Europe,  China, India 

2 Feng Shui  Hall Ch 11, 12 P6 

L12 
22/11 

Sociology Migration, 
Crowding Mobility 
Stability, Houses, Cars  

2 Migration ex Hall Ch 3 
Proshansky 

P7   

L13 
29/11 

Sustainable  Societies  
Plato – The Ideal State 
-                                   

2 Sustainability 
Debate 

Hall Ch 13, 14 
Proshansky 

 

L14 
6/12 

Review,                         
Exam  Preparation  

2    

20/12  Exam  4 Exam  Exam Exam 
Course Material Available at :   Public on riceba.lv\st >   (Architecture site) 

Independent studies organization and tasks:  

Team Projects: Power Point Presentations  Written Reports  

Students will form teams of 4-5 members and work on practical projects 
involving human factors, psychology, sociology, architecture and design. The 
objective is to gain experience in teamwork, presentation skills, project work and 



RISEBA                                                                             Course specification                                                                        

3 
�

the use of psychology principles in actual projects. Teams will make powerpoint 
presentations of their projects and submit short  written reports (5-6pgs). Team 
projects count for 30% of the course grade. 

1. Library and Internet Research on the topic  16 
2. Design for delivery of group presentations  16 
3. Written Paper on the Topic 16 

                                                                                                                           Total 48

1Credit =40 Academic (contact hours + independent studies) hours 

On successful completion of the course/module, student will be able to (knowledge, skills ans 
competences):

Assessment criteriaLearning outcomes: 
 (40-69%) (70-89%) (90-100%) 

1. Understanding of basic 
principles of psychology, 
perception of  color, 
space, form, lighting, 
small group dynamics, 
communications and 
behavioral issues  in 
architecture and design   

Limited knowledge 
of psychology 
principles  
And no evidence  of 
application in 
architectural tasks.  
 
q.v. Exam  questions 
from lectures and 
readings

Moderate knowledge 
of principles of 
psychology & ability  
to use some of them 
in architectural tasks    
q.v. Exam questions 
from lectures and 
readings            

Good knowledge of 
principles of psych. 
and extensive 
application of 
relevant models to 
architecture  

q.v. Exam  questions 
from lectures and 
readings  

2. Understanding of broad 
issues in sociology, 
cultural anthropology and 
ethnic diversity as they 
relate to architecture, 
design & urban planning.   

q.v. Exam  questions 
from lectures and 
readings 
(in exam questions 
and group projects) 

q.v. Exam  questions 
from lectures and 
readings  (in exam 
questions and group 
projects) 

q.v. Exam  questions 
from lectures and 
readings  (in exam 
questions and group 
projects) 

3. Ability to work in a 
small group to conceive, 
and design an achievable 
project,  to research the 
topic, make an effective 
PP presentation & engage 
the audience in discussion 
and debate on the  topic.  

Little evidence of 
direct participation in 
research, discussions 
and presentation. 

q.v.  Team projects 
and presentations 

Moderate evidence of 
direct participation in 
research,  discussions  
and presentations  

q.v.  Team projects 
and presentations  

Good evidence of 
direct participation in 
research, discussions 
and presentations.  

q.v.  Team projects 
and presentations  

4.Ability to make critical 
assessment of design and  
architecture projects from 
the perspective of 
psychology & sociology.  

Little participation in 
the presentation 
discussions and in-
class exercises  

Moderate 
participation in the 
presentation 
discussions and  in 
class exercises 

Strong participation 
in the presentation 
discussions and in-
class exercises 

No more than 5-6 learning outcomes
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Learning outcomes

Assessment methods 

1. 2. 3. 4.

In-Class Exercises  * *         
Group presentations  * * *      *  
 Written assignments * * *      *       

Evidence of 
obtained
learning
outcomes:

Examination    * *    
Required Reading
Edward T Hall. The Hidden Dimension (Riseba El) Doubleday, Garden City , NY, 1966, ISBN 0-
385-08476-5                                                                                          .                                                 
Josien Claris  and Roger Voncken. Personal Space. On Hall and Sommer. 2011  (Riseba El)             
Robert B. Bechtel, Arza Churchman. Handbook of Environmental Psychology. Wiley (2002)  
ISBN:0471405949             
Harold M. Proshansky, William H. Ittelson and  Leanne G. Rivlin (Eds). Environmental 
psychology: New York,  Holt, Rinehart and Winston (1970)  ISBN 0030789702    Bib ID 
2230244  Boo 
Richard L. Gregory. Eye and Brain:   The Psychology of Seeing. ISBN-10: 0691048371  ISBN-
13: 978-0691048376      
Robert Sommer . Personal Space: The Behavioral Basis of Design. ISBN-10: 0954723961   ISBN-
13: 978-0954723965   
John Adair and Neil Thomas. The Concise Adair on Teambuilding and Motivation . ISBN-10: 
1854182684 Publisher: Thorogood (2004)   
no more  than 7-8 sources 

Additional literature and  learning resources: available electronically or in Riseba  Library) 
* VALS / How to  Waste  Money in Advertising - MacDonald  - 7p    (El)                                          
* What Every Leader Needs to Know About Followers  (7p)    (El)                                                     
* Harvard Business Review Dec. 2007   (hbr.org)                                                                                
* A Multiplicity of Intelligences,  H. Gardner   w. Gottfredson    (El) 

Approved/Updated: 23.03.2012. 
  
Department director: ______________ (signature) 
  
Programme director:  ______________ (signature)  

 



© RISEBA, 2012                               akad�misk� augst�k�s izgl�t�bas bakalaura studiju programma „Arhitekt�ra” 

                ____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

4. pielikums 

Kompeten�u/studiju kursu savietot� tabula 



Basics of Design I

Basics of Design II

Architectural Design I

Architectural Design II

Architectural Design III

Architectural Design IV

Interior Design 

Architectural theory and criticism I

Architectural theory and criticism II

Building science and application I

Building science and application II

Basics of building technologies

Building technologies and practices I

Building technologies and practices II

Building technologies and practices III

C�v�l protect�on 

Basics of work safety 

Introduction to arch. stuctural systems

Architectural structures I

Architectural structures II

Architectural structures III

Mathematics (Calculus)I

Mathematics (Calculus)II

Descriptive geometry I

Descriptive geometry II

Fine arts I 

Fine arts II

Fine arts III

Fine arts IV

Fine arts V

Fine arts VI

Fundamentals of Visual Structures

Landscape architecture
Studies in Baltic architecture and 
landscape 

English language I/Acad. report writing

Heritage protection
Computer media in architecture

Computer applications in design I

Computer applications in design II

Economics 

Ethics and social responsibility in arch.

Introduction to architectural culture 

History of art,architecture and urban 
design I

History of art,architecture and urban 
design I

History of art,architecture and urban 
design I

Urban planing (pils�tprojekt�šana)

Sociology
Historiography of architecture

Environmental Psichology

Sustainable design

Project and construction management 

Organization management
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6. pielikums 

Pras�bas akad�miskajam person�lam 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. pielikums 

Atsauksmes par studiju programmu 

 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. pielikums 

Apliecin�jums par nodrošin�jumu stud�jošiem  

turpin�t studijas programmas likvid�cijas gad�jum� 



 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums 

Bakalaura darba izstr�d�šanas nolikums 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.pielikums 

Studiju programmas bakalaura diploma un t� pielikuma paraugs 

 



 

 

 
R

�G
A

S 
ST

A
R

PT
A

U
TI

SK
�

 E
K

O
N

O
M

IK
A

S 
U

N
 

B
IZ

N
E

SA
 A

D
M

IN
IS

TR
�

CI
JA

S 
A

U
G

ST
SK

O
LA

 
   

 
  

B
A

K
A

LA
U

R
A

  

D
IP

L
O

M
S

 

    

S
�
r
ij

a
 B

D
 E

  
N

r
. 
0
0
0
1
 

 

ho
lo

gr
am

m
a 

 
A

r 
Va

ls
ts

 p
�r

ba
ud

�ju
m

a 
ko

m
is

ija
s 

20
__

.g
ad

a 
__

_.
__

__
__

__
_ 

l�
m

um
u 

N
r.

__
 

    

Ir
�n

a 
K

al
ni

�a
 

pe
rs

on
as

 k
od

s 
01

23
93

-1
23

45
 

  

ie
gu

vu
si

 
 

IN
ŽE

N
IE

R
ZI

N
�

T�
U

 B
A

K
A

LA
U

R
A

 
A

K
A

D
�M

IS
K

O
 G

R
�

D
U

 A
R

H
IT

EK
T�

R
�

  
  

   
   

  Z
.v

. 
   

   
R

ek
to

re
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ir

in
a 

Se
n�

ik
ov

a 
    

   
Va

ls
ts

 p
�r

ba
ud

�ju
m

a 
 

   
   

ko
m

is
ija

s 
pr

ie
kš

s�
d�

t�
js

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Sa
nd

ra
 M

ih
ai

lo
va

 
    

   
   

   
   

R
�g

� 
   

   
   

   
   

20
__

.g
ad

a 
__

_.
 _

__
__

__
__

_ 
   

   
   

   
   

R
e�

is
tr

�c
ija

s 
N

r.
_ 

_ 
_ 

_ 



 
  

L
A

T
V

IJ
A

S
 R

E
P

U
B

L
IK

A
 

     

L
IE

L
A

IS
 V

A
L

S
T

S
 �

�
R

B
O

N
IS

 

       

D
IP

L
O

M
S

 

 
 

 

  



 
DIPLOMA PIELIKUMS (DIPLOMS PD E NO 0001) 

1.  ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJAS IEGUV�JU: 

 1.1. V�rds: Ir�na  

 1.2. Uzv�rds: Kalni�a 

 1.3. Dzimšanas datums (diena/m�nesis/gads): 01.23.1993. 

 1.4. Studenta personas kods: 012393-12345 

 
2.  ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJU: 

 2.1. Kvalifik�cijas nosaukums (valsts valod�):  

  Inženierzin�t�u bakalaurs arhitekt�r� 
 
 2.2. Galven�s studiju jomas kvalifik�cijas ieg�šanai: 

Arhitekt�ras projekt�šana, Pils�tpl�nošana, Arhitekt�ras v�sture un 

teorija, T�lot�jm�ksla, B�vniec�bas tehnolo�ijas, Vad�ba, ekonomika un 

ties�bas. 

 

 2.3. Kvalifik�cijas pieš�	r
ja instit�cijas nosaukums un statuss: 

 R�gas Starptautisk� ekonomikas un biznesa administr�cijas augstskola 
(RISEBA), 
Latvijas valsts beztermi�a akredit�ta (28.04.2000), 
juridiskas personas dibin�ta augstskola 

 2.4. Studijas adiministr
još� instit�cija un nosaukums: 
  Arhitekt�ras katedra 

 2.5. M�c	bu valodas un eksamen�cijas valodas: ang�u 
 
3.  ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJAS L	MENI:  

 3.1. Kvalifik�cijas l	menis: 

Akad�miskais augst�k�s izgl�t�bas bakalaura gr�ds 
. 

3.2. Ofici�lais programmas ilgums, programmas apguves s�kuma un beigu 
datums: 

3,5 gadu pilna laika studijas no 2011.gada 1.septembra l�dz 2015.gada 
30. janv�rim, 140 Latvijas kred�tpunkti, 210 ECTS kred�tpunkti 
 

3.3. Uz�emšanas pras	bas: 
       Visp�r�j� vid�j� izgl�t�ba 
 

4.  ZI�AS PAR STUDIJU SATURU UN REZULT�TIEM: 

 4.1. Studiju veids: 
  Pilna laika studijas 



 4.2. Programmas pras	bas: 
- izpratne par m�sdienu arhitekt�ras un pils�tvides att�st�bas 
veidojošajiem procesiem; 
- zin�šanas par jaun�kaj�m arhitekt�ras projekt�šanas metod�m un 
b�vniec�bas tehnolo�ij�m, k� ar� prasmi t�s pielietot praktiski atbilstoši 
konkr�tajai kvalifik�cijai; 
- pamatzin�šanas p�tnieciskaj� darb� un izpratni par zin�tnisko 
kompeten	u jomu; 
- izpratni par intelektu�laj�m kompeten	u jom�m; 
- izpratni par sadarb�bas un komunik�cijas kompeten	u jomu; 
- izpratni par soci�lo kompeten	u jomas noz�mi arhitekt�ras 
projekt�šanas proces�; 
-   apg�t izv�les studiju kursus atbilstoši studiju virzieniem: 
- veikt zin�tniski un p�tniec�bas pamatprincipiem atbilstošu patst�v�gu 
p�t�jumu, un to rezult�tus apkopot bakalaura darb� 10 Latvijas 
kred�tpunktu (15 ECTS kred�tpunktu) apjom�;  
 
 

 
 4.3. Programmas sast�vda�as un personas ieg�tais nov
rt
jums / atz	mes / 

kred	tpunkti: 
 

Kursa nosaukums Latvijas 
kred�tpunkti 

ECTS  
kred�tpunkti 

Nov�rt�jums Balles 

Oblig�t� A da
a     
Vizu�lo strukt�ru teorijas pamati un 
kompoz	cija 

2 3   

Projekt
šanas pamati I 6 9   
Projekt
šanas pamati II 5 7,5   
Arhitekt�ras projekt
šana I 6 9   
Arhitekt�ras projekt
šana II 5 7,5   
Arhitekt�ras projekt
šana III 6 9   
Arhitekt�ras projekt
šana IV 5 7,5   
Interjera dizains   2 3   
Arhitekt�ras teorija un kritika I 2 3   
Arhitekt�ras teorija un kritika II 2 3   
B�vfizika un 
ku klimata kontrole I 2 3   
B�vfizika un 
ku klimata kontrole II 2 3   
B�vniec	bas tehnoloiju pamati 2 3   
B�vniec	bas tehnoloijas un prakse I 2 3   
B�vniec	bas tehnoloijas un prakse II 2 3   
B�vniec	bas tehnoloijas un prakse III  2 3   
Civil� aizsardz	ba 1 1,5   
Darba aizsardz	bas pamati 1 1,5   
Ievads b�vkonstrukcij�s 2 3   
�ku b�vkonstrukcijas I 2 3   
�ku b�vkonstrukcijas II 2 3   
�ku b�vkonstrukcijas III 2 3   
Matem�tika I 2 3   
Matem�tika II 2 3   



T
lot�ja eometrija I 2 3   
T
lot�ja eometrija II 2 3   
Vides psiholoija 2 3   
T
lot�jm�ksla I 2 3   
T
lot�jm�ksla II 2 3   
T
lot�jm�ksla III 2 3   
T
lot�jm�ksla IV 2 3   
T
lot�jm�ksla V 2 3   
T
lot�jm�ksla VI 2 3   
Bakalaura darbs 10 15   

Kop�: 95 142,5   
Br�v�s izv�les C da
a     
Ainavu arhitekt�ra 2 3   
Baltijas arhitekt�ras un ainavas studijas 2 3   
Ang�u valoda 2 3   
Datormediji arhitekt�r� 2 3   
Datorprogrammu pielietojums 
projekt
šan� I 

2 3   

Datorprogrammu pielietojums 
projekt
šan� II 

2 3   

Ekonomika 2 3   
�tika un soci�l� atbild	ba arhitekt�r� 1 1,5   
Ievads Arhitekt�ras kult�r� 2 3   
M�kslas, Arhitekt�ras un pils
tb�vniec	bas 
v
sture I 

2 3   

M�kslas, Arhitekt�ras un  
pils
tb�vniec	bas v
sture II 

2 3   

M�kslas, Arhitekt�ras un  
pils
tb�vniec	bas v
sture III 

2 3   

Pils
tpl�nošana 2 3   
Ties	bu pamati 2 3   
Socioloija 2 3   
�eod
zija 2 3   
Projektu un b�vniec	bas vad	ba 2 3   
M�c	bu/p
tniecisk� prakse 6 9   

Kop�: 39 58,5   
Br�v�s izv�les C da
a 2 3   
Arhitekt�ras historiogr�fija 2 3   
Arhitekt�ras konkursu v
rt
šana 2 3   
Ilgstp
j	ga projekt
šana 2 3   
Digit�l� projekt
šana 2 3   
M�jok�u p�rpl�nošana 2 3   
Kult�ras mantojums 2 3   
Organiz�ciju vad	ba 2 3   

Kop�: 6 9   
Pavisam kop�: 140 210   

     
     

 
 



4.4. Atz	mju sist
ma un nor�d	jumi par atz	mju iedal	jumu: 

Apguves 

l�menis 
Atz�me Skaidrojums Atz�mes �patsvars š�s programmas 

studentu vid� 

10 Izcili  X �oti augsts 9 Teicami  X 

8 �oti labi  X augsts 
7 Labi X 

6 Gandr�z labi X 

5 Viduv�ji X vid
js 
4 Gandr�z viduv�ji X 

zems 3-1 Negat�vs v�rt�jums X 

   

Kvalifik�cijas ieguv�ja sv�rt� vid�j� atz�me: X 

4.5. Kvalifik�cijas klase: „Standarta” 

kvalifik�cijas klases „Standarta” pieš�iršanas krit�rijus skat. 

6.1.punkt�. 

5. ZI�AS PAR KVALIFIK�CIJU: 

5.1.  Turpm�k�s studiju iesp
jas: 

Ties�bas stud�t otr� l�me�a arhitekta profesion�l� augst�k�s 
izgl�t�bas studiju programm� un /vai profesion�l� ma�istra studiju 
programm�, kuras paredz�tas studij�m p�c bakalaura gr�da ieguves 

 
5.2.  Profesion�lais statuss: 

Nav paredz�ts pieš
irt 

6. PAPILDINFORM�CIJA: 

6.1.  S	k�ka inform�cija: 

  Dotais diploma pielikums ir der�gs tikai kop� ar diplomu PD E 
Nr.0001. 
  Diploma pielikumu latviešu un ang�u valod� bez maksas izsniedz 
R�gas Starptautisk� ekonomikas un biznesa administr�cijas augstskola 
(RISEBA).  
  RISEBA akad�misk� augst�k�s izgl�t�bas bakalaura studiju 
programma “Arhitekt�ra” ir akredit�ta no dd/mm/gggg l�dz dd/mm/gggg. 

   

RISEBAA ir starptautiski akredit�ta Centr�l�s un 
Austrumeiropas Menedžmenta att�st�bas asoci�cij� (CEEMAN) 
2001.gada septembr�. 



�RSEBAA ir Salfordas Universit�tes (Lielbrit�nija) m�c�bu-
metodiskais centrs Latvij�. 

  Papildin�jums punktam 4.4. 
 kvalifik�cijas ieguv�ja sv�rto vid�jo atz�mi r��ina k�: 

aw=sum(a*f)/sum(f), kur: 
 aw-sv�rt� vid�j� atz�me, 
 a- studenta ieg�tais v�rt�jums par katru programmas A un B da�as kursu, 
 f- š� kursa apjoms kred�tpunktos.  
 

  Papildin�jums punktam 4.5. 
kvalifik�cijas klases „Standarta” pieš�iršanas krit�riji: 

izpild�tas visas studiju programmas pras�bas. 

6.2.  Papildinform�cijas avoti: 

R�gas Starptautisk� ekonomikas un biznesa administr�cijas augstskola 
(RISEBA),  Meža iel� 3, R�g�, LV-1048, Latvij�, 
 t�lr. +371-67500251, fakss 371-67500252,  
 E-pasts: riseba@riseba.lv, m�jas lapa: www.riseba.lv 
 

R�gas Starptautisk�s ekonomikas un biznesa administr�cijas augstskolas 
Daugavpils fili�le,  Mihoelsa iel� 47, Daugavpil�, LV-5403, Latvij�, 
 t�lr. +371-54 22681, fakss 371-54 22681,  

E-pasts: riseba@riseba-d.lv, m�jas lapa: www.riseba-d.lv 
 
Akad�misk�s Inform�cijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

 Va��u iel� 2, R�g�, LV-1050, Latvij�, 
 t�lr. +371-67225155, fakss: +371-67221006 , 

  E-pasts: ieva@aic.lv, baiba@aic.lv, solvita@aic.lv, http://www.aic.lv. 

�
 

7. PIELIKUMA APSTIPRIN�JUMS: 

7.1.  Datums: dd/mm/gggg 
7.2.  Paraksts un t� atšifr
jums: __________________________( I.Sen�ikova) 
7.3.  Pielikuma apstiprin�t�ja amats:    RISEBA rektore 
7.4.  Z	mogs vai spiedogs: 

 
8. ZI�AS PAR AUGST�K�S IZGL	T	BAS SIST�MU VALST	: 

 skat. pielikum�.  



© RISEBA, 2012                               akad�misk� augst�k�s izgl�t�bas bakalaura studiju programma „Arhitekt�ra” 
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11. pielikums 

RISEBA Sen�ta s�des protokols 
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12. pielikums 

RISEBA re�istr�cijas apliec�ba 
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13. pielikums 

P�rbaud�jumu nosac�jumi 
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14. pielikums 

Prakses nodomu l�gums 
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15. pielikums 

RISEBA akredit�cijas apliec�ba 
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